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"Laisvės” Pirmieji Metai
šeši “Laisvės” Įkūrėjai
“Laisvė” įsteigta So. Bos

tone, 1911 m. balandžio mė
nesyj. Jos įsteigėjai buvo 
J. Valatka, J. Neviackas, A. 
Neviackas, J. Undžius, M. 
Mizara ir P. Naudžius.

Pirmuoju “Laisvės” re
daktorium buvo A. Montvi- 
das (Antonovas), dabar 
daktaras Chicagoje. Aš 
pradėjau “Laisvę” redaguo
ti nuo pirmų dienų 1912 m., 
iš sykio' su A. Montvidu, 
paskui vienas.

1912 m. rudenį, kai keli iš 
“Laisvės” įsteigėjų pasi
traukė iš partnerių skai
čiaus, jų vieton stojo V. 
Paukštys, V. Jakštys (Se
nas Vincas) ir J. Naudžius 
(cbicagietis).

Du iš “Laisvės” įsteigėjų 
jau senai kapuose: Juozas 
Neviackas ir Mykolas Mi
zara.

lykai pasitaisė. O 1913 m. ’ jo įsigyti draugų, kurie T V • • • • • i • — • I / / T- • • • • i _ i •ir

Juozas Neviackas

pradžioj jau įsitaisėme 
linotype.

Persikėlus “Laisvei” 
Brooklyną (vasario mėn. 
1914 m.), M. Mizaros jau 
nebuvo su mumis. Jis išva
žiavo Detroitan, vėliau į 
Colorado. Sirgo reumatiz
mu ir nosies kataru.

Kai 1919 metais bolševi
kai persiskyrė su socialis
tais, Mykolas rėmė mūsų 
pusę. Jis ir mirė, kaipo 
bolševikų simpatikas.

J. Neviackas mirė socia
listu, bet prieš mirti jis 
dažnai skusdavosi “Kelei
vio” leidėjais.
Pinigų Nebuvo, bet Energi

jos tai Buvo
1911 metuose “Laisvės” 

įsteigėjai, vidutiniai imant, 
gaudavo po $7.00 savaitėje. 
Taip mane painformavo d. 
J. Valatka.

1912 m. vasara buvo visai

“Laisvei” padėdavo raštais 
ir patarimais.

J. Stropus buvo vienas iš 
uoliausių rėmėjų. Jo raš
tai, vertimai ir tiksliai su
rinktos įvairios žinutės 
skaitytojams labai patikda
vo. V. Paukštys rašinėjo 
“Laisvei” ir tuomet, kai 
oficialiai dar nepriklausė 

i prie bendrovės. Jis, jau 
Bostono laikais, buvo labai 
veiklus socialistų tarpe. Jis 
kovojo su keleiviečių biz- 
niškumu/ ir kirtosi su F. J. 
Bagočium.

Kai į Ameriką atvyko P. 
Svotelis, jis taip pat daug 
kuo padėjo “Laisvei.”

1912 m. “Laisvėje” pra
dėjo bendradarbiauti D-ras

F. Matulaitis, kuris tuo lai
ku nesutarė su “Keleiviu”. 
D-ro Matulaičio raštai labai 
stiprino “Laisvę”. Man as
meniškai, kaipo redakto
riui, jis labai daug padėjo 
savo patarimais.

Senas Vincas tuomet mū
sų išeivijoj rtiažai tebuvo 
žinomas. Jis buvo tik be
pradedąs savo! darbą. Jo 
pirmieji rašiniai, tilpę “Lai
svėje,” padarė gero įspū
džio ir praskynė jam plates
nio veikimo vdgą.

I

Su pagelba šių bendra
darbių ir su vis didėjančiu 
korespondentų būriu pasi
sekė išvesti “Laisvę” iš pir
mosios bepartyvės fazės jos 
gyvavimo į socįialistinę tėk
mę, į didesnį solidarumą su 
Lietuvių Socialistų Sąjun
ga.

L. Pruseika.

"Kodėl Nerašai?”

"Laisve” ir Komunistų Partija
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Tikrai’ nepaprastas supuo- į prieraše parodoma, kad į apie L.S.S. X Suvažiavim
limas. Tais pačiais 1919 
metais susiorganizavo Ame
rikos Komunistų Partija ir 
“Laisvė” pradėjo išeiti dien
raščiu. Tai buvo metai la
bai pakilusio Amerikos 
darbininkų judėjimo. So
cialistų Partija buvo persi
ritus per šimtą tūkstančių

tarptautinį kongresą bolše-j įvykusį Brooklyne rugsė; 
vikai nekviečia Amerikos 27- spalių 1, 1919 ir edit! 
Socialistų Partijos, kaipo 
tokios ir' sakoma: “Ir ta
me komunistai elgiasi visai 
teisingai, nes dabartiniu lai
ku Soc.įalistų Partiją oficia
liai vadovauja dešinieji ir 
centro elementai. Tačiaus

(V*q

J. Neviackas dirbo prie 
spaustuvės ir pradžioj ėjo 
administratoriaus pareigas. 
Protarpiais jis padėdavo ir 
redakcijos darbą dirbti. Jis 
buvo gan populiarus pra- 
kalbininkas ir veikliai dar
bavosi pašelpinėse draugi
jose. Tas “Laisvei” ėjo ant 
naudos, nes ji gaudavo jš 
pašelpinių draugijų nema
žai spaudos darbu. J. Ne- 
viacką pažinojo ir plates- 

• nė j Amerikoj, nes jis daly
vaudavo SLA. seimuose.

Gan nuoširdus žmogus, 
Neviackas turėjo plačių pa
žinčių, vpač Bostone ir 
anielinkėse. Su “Keleiviu,” 
pirmaisiais metais, iis bu
vo “ant peiliu.” J. Gegužis 
(“ar girdėsite”). “Keleivio” 
leidėjas, manė, kad J. Ne
viackas yra pavojingiausias 
iš laisviečių, bet vėliau, už 
kokio dešimtmečio, J. Ne
viackas susitaikė su “Kelei
viu” ir net istoio io štaban.

“Laisve” J. Neviackas ap
leido 1916 m., kilus tūliems 
nesusipratimams. Neviac
kas mirė, dirbdamas prių 
“Keleivio.”

re-

“Ke-

Mykolas Mizara

Savamokslis, bet gabus, 
iki pat savo amžiaus pabai
gos bolševizmo šalininkas, 
Mykolas Mizara buvo pir
masis “Laisvės” agentas 
propagandistas. Keliauda
mas iš miesto miestan, jis 
ir korespondencijų parašy
davo. Gerai mokėdamas 
angliškai, tiko prie biznio.

Ne taip kaip Juozas Ne
viackas, Mizara labai daug 
skaitė ir buvo gerai apsi
švietęs.

Parvykęs iš kelionių,\ dir
bo spaustuvėje ir, nors pir
mieji “Laisvės” gyvavimo 
metai buvo itin sunkūs, jis 
niekad nenupuldavo dva
sioj.

Atsimenu, kaip 1912 m. 
vasarą, mudu pavakariais 
vaikštinėdavom City Point. 
Algos tuomet gaudavom po 
kelis dolerius. Ateitis išro
dė perdaug apsiniaukusi.

—Laikykimės ir išsilaiky
sime—drąsindavo Mykolas.

Apie 1912 m. pabaidą da-

L. PROSEIKA, 
buvęs “Laisvės” vyriausįs 

daktorius, daug dirbęs 
laikraščiui.

prasta. Rudenį dalykai pa
gerėjo, kai aš pradėjau va
žinėti su maršrutais. Man 
išvažiavus, redaktoriaudavo 
J. Neviackas.

1911 metais “Keleivis” pa
siskelbė eisiąs dienraščiu. 
Pradėjo platų vajų.
leivis” tuomet buvo labai 
populiarus socialistų tarpe, 
o “Laisvė”, jauniklė, finan
siniai silpna, lauže pirmuo
sius ledus.

Kad kaip nors atsilaikyti 
prieš “Keleivį,” laisviečiai, 
žūt-būt, nusitaria rizikuoti 
ir pradeda leisti “Laisvę” 
du kartu savaitėje. Be nau
jų žmonių spaustuvėje, be 
linotypo, be lankstomos ma
šinos, primityviškiausiu bū
du, tie patys šešiata vyrų 
pajėgė išleisti “Laisvę” du 
kartus savaitėje. Tomis iš
galėmis, kokias turėta, tai 
buvo beveik revoliucija.

“Keleivio” vajus pasibai
gė niekais. Dienraščiu jis 
neišaugo. Jau 1912 m. pa
baigoje buvo aišku, kad 
“Laisvė” išsilaikys. Pra
džioj 1913 metų “Laisvė” 
jau turėjo 3,000 skaitytojų. 
Biskį daugiau, kaip 3,000 
skaitytojų, ji turėjo pra
džioj 1914 metų, kai atsikė
lė Brooklynan.

Jei ne pirmųjų jos leidė
jų energiją, užsispyrimas ir 
pasiryžimas pabūti kad ir 
be algos, bile tik ne kapitu
liuoti, tai “Laisvė” nebūt 
išsilaikius.

Pirmieji laisviečiai mokė-

Daugelis draugų klausia: 
, “Kodėl nerašai?” ' Drg. R. 

Mizara laišku kviečia para
šyti atsiminimus į “Lais
vės” jubilėjinį numerį. Ir 

jištikro keistai atrodo: ilgai 
: dirbęs redakcijoj, buvęs at- 
! sakomuoju red ak t orium, 
paliovė rašęs. K?acl‘ paten
kinti tuos draugus, kurie 
klausia, kodėl nerašau, pri
sieina nors trumpą išpa
žintį atlikti. *»

Jei nori rašyti—turi skai
tyti. Tuo tarpu darbe ,ąkys 
taip pavargsta, kad vaka
rais nieko negaliu skaityti, 
o neskaitant negali rašyti.

Antras dalykas, stačiai 
pats nesuprantu, koks bie- 
sas mane atitraukė nuo 
varstoto ir patupdė laikraš
tininkų tarpan? Na, atsi
dūrus laikraštininkų tarpe, 
prievarta pasidariau laik
raštininku—“literatu”. Bet 
kuomet gavau progą iš laik
raštininkų tarpo pasprukti 
ir vėl atsidurti dirbtuvėje 
prie varstoto, tai visas “li- 
teratinis talentas” išgara
vo. Pagaliaus, kitaip ir 
būt negalėjo. Juk prie da
bartinės skubos sistemos, at
sistojęs prie mašinos, žmo
gus virsti gyvąja automa
tine mašinos dalimi, nes jei
gu mašiną nepatenkinsi, ne
prisotinsi, darbdavis /tave 
išmes iš darbo. Čia dar 
prisideda ir amžis; jeigu 
jaunas žmogus pavargsta, 
tai ką kalbėti apie tokį, ku
ris jau pralaužė antrą pusę 
šešto kryželio? Tokio avi
žiaus darbininkai greičiau
siai atsiduria už dirbtuvės 
vartų, jeigu tik darbdavis 
pamato, kad jie nepadaro 
tiek darbo, kiek jauni dar
bininkai.

Dar daugiau. Nežinau ar 
tai savitarpinių kivirčių pa
sekmė, ar veik šešerių me
tų dirbtuvės darbas, ar ko
kia kita priežastis manyje 
pagimdė savikritiką, kuri 
galutinai sunaikino ir liku
čius tų mano “literatinių 
sugabumų”. Kuomet kalbu 
apie savikritiką, meldžiu 
nesumaišyti su kitų-kritika 
irgi užvardyta “savikriti
ka,” nes nei vienas pastarų
jų savikritikų pats save ne
kritikavo, visados kitus kri-

tikavo., Su manimi yra at
bulai: daug sykių bandžiau 
ką nors rašyti ir užbaigęs 
arba kartais ir neužbaigęs 
tą savo “kūrinį” perleidžiu 
per savikritiką ir prieinu 
prie išvados, kad tai tuš
čias, bevertis, niekam ne- 
žingeidus dalykas ir jį tuo- 
jaus sudraskau, sunaikinu. 
Na, o kuomet žmogus jau
tiesi, kad tu nięko gero, žin- 
geidaus bei naudingo negali 
parašyti, tai kaip tuomet 
galima rašyti? Juk tik tuo
met galima rašyti ar pra- 
kalbininkauti, kuomet -jauti, 
kad tu darbininkijai duodi 
ką nors gerą, naują, naudin
gą, žingeidų. Jeigu to įkvė
pimo neturi—negali nei ra
šyti, nei prakalbininkauti. ■

Beje, parašyti nuo “Lais
vės” įsisteigimo savo atsi
minimus. Šiuo klausimu 
dar blogiau, negu su savi
kritika. Atsiminimai nuo 
“Laisvės” įsisteigimo man 
tokie malonūs, tokie meilūs, 
kaip dvidešimties metų jau
nikaičiui aštuoniosdešimties 
metų nekaltos panelės mei
liškas bučkis. Ką aš per tą 
laiką fiziniai ir dvasiniai 
pergyvenau, tai nenoriu ne 
tik rašyti, bet ir sapnuoti, 
lai viskas pasilieka mano 
užmirštyje.

Tai ve kodėl, draugai ir 
draugės, aš nieko nerašau. 
Ir nors pats nerašau, bet 
visgi džiaugiuos, kad “Lais
vės” dvidešimts penkių me
tų gyvavimo jubilėjus pasi
žymi visa eile jaunų, nauju, 
energingesnių, negu as, 
spaudos darbininkų.

Užbaigdamas šią savo 
viešą išpažintį, linkiu, kad 
“Laisvė”, apvaikščiodama 
dvidešimts penkių metų sa
vo gyvavimo sukaktuves, 
dar labiau sustiprėtų ir di
desnį būrį susilauktų naujų 
literatinių jėgų’, naujų ben
dradarbių, naujų rėmėjų ir 
pasekėjų.

Draugiškai,
V. Paukštys—švenčioniškis.

narių. Milžiniška partijos nėra abejonės, kad partijos 
narių dauguma pasisakė už nariai, bent milžinišką jų di- 
naują taktiką, už naujus 
kelius siekimui socializmo, 
ir susiorganizavimą į Ko
munistų Partiją.

Tais pačiais metais lietu
vių socialistų konvencija 
beveik vienbalsiai pasisakė 
už Komunistų Partiją. Tik 
maža sau jale pasiliko su 
Socialistu Partijos “senąja 
gvardija”. “Keleivis” ir 
“Naujienos” pasirinko deši
niųjų socialistų ielią ir pa
skelbė kovą komunistiniam 
judėjimui. Bet “Laisvė” 
nesvyruojančiai numaršavo 
su komuhistais.

“Laisvė” sulošė svarbų 
vaidmenį išvystyme kairiojo 
sparno S, Partijoje ir ypa
tingai 1919 metais energin
gai mušė oportunistus lie
tuvių socialistu eilėse. Klau
sime Internacionalų, “Lais
vė” karštai sveikino pasi- 
rodvma Komunistu Inter
nacionalo ir paruošė lietu
vius socialistus stoti no jo 
vėliava. Straipsnyje “Žirn
iu erwaldo Internacionalas”, 
kuris tilpo vasario 11, 1919. 
skaitome: “Ir mes, L.S.S. 
kairioji srovė, dabar pripa
žįstame tą pati Internacio
nalą, apie kuri kalba Leni
nas...” Straipsnyje “Du 
Internacionalu” (vas. 21, 
1919) pasmerkiamas Antra
sai Internacionalas ir sako
ma: “Jo vietą užims trečias, 
jau gyvuojantis revoliuci
nis internacionalas, kuris 
naliuosuos proletariatą iš 
kapitalistinės vergijos.”

O. “Laisvėje” kovo 18 d., 
1919. įdėtas Sovietu Rusi
jos Komunistų (Bolševiku) 
Partijos sausio mėnesio 
kongreso atsišaukimas i pa
saulio revoliucinius socialis
tus suorganizavimui naujo 
Internacionalo. Redakcijos

riale sveikina suvažiavimo 
nutarimą prisidėti prie Ko
munistų Partijos. Sako: j;

■ / ZJs 
“Antra (suvažiavimo) die

na ir svarbiausia diena 
sų istorijoje. Ant stalo 
klausimas prisidėti prie Ko
munistų Partijos Ameriko
je. Visų nervai įtempti, 
ūpas pakilęs. Rezoliudjif * 
komisija praneša, kad jaU 
turi tame klausime paga- 
mintą rezoliuciją. Pirm bal
suosiant, skaitoma Komu
nistų Partijos konstitucija 
ir programa... Nei triukš
mo, nei lauktosios audrbs 
nėra... Perskaičius rezoliu
ciją, tu o j aus ir balsavimas.

. Priešingų nėra, keliatas su- 
1 silaiko ir paaiškina, kodėl 
jie susilaikė. Pagaliaus ir iš 

Sociali susilaikiusių pora

džiuma, yra persiėmę revo
liucine dvasia/ Todėl tai 
partijos narių svarbiausia 
pareiga yra užkariauti par
tiją, pataisyti joje esančius 
blogumus ir tapti dalimi 
naujo komunistų Interna- 
nacionalo.”

Komunistų Internaciona
las įsikūrė pradžioje kovo 
mėnesio. Jo įdejas “Lais
vė” neša i Amerikos liet, so
cialistų eiles. Balandžio 4, 
1919, straipsnyje “Trečias ...... .
Internacionalas ir Socialė ^silaikrusių pora uzreią- 

• kia. kad balsuoja uz prisi
dėjimą.”

“Laisvė” nuoširdžiai pri
ima K. P. ideologine vado
vybe ir pasilieka jai ištikima 
iki šių dienų. Ji sėkmingai 
pergyvena dvi dideles mūsų 
revoliuciniam judėjime fra
kcines, audras ir nė coliu 
nepasitraukia iš tos nozici- 
ios, kuria jai parodo K. P. 
ir K. I. Tai įsidėmėtinas ir 
svarbus istorinis faktas. 
Kuomet penkiolika metu at
gal 'komunistų eilėse iškilo 
pasidalinimas ir gimė “opo
zicija”, dienraštis “Laisve” 
nesvyruojančiai palaiki 
partijos politiką ir pasmer
kė “opozicija.” Taip nat, 
kuomet 1930 metais mūsiį 
judėjime pasirodė pasidali
nimas ir gimė nauja “opo
zicija”, nauiose sąlygose ir 
su nauiais žmonėmis, dien
raštis “Laisvė” vėl nesvy
ruojančiai palaikė parti tau r 
Kominterna. Abiejuose šiuo
se istoriniuose Įvykiuose 
“Laisvė” pasirodė teisinga. 
Ji šiandien gali drąsiai di
džiuotis, kad ji išlaikė kvo
timą ir kiekvienam krizvjė 
pasiliko ištikima Kommter- 
no idealams..kurie šiandien 
laimi darbininkų pasaulį.

Būdama K. P. ir K. ‘ 
ideologinėj vadovybėje ir 
energingai pravesdama re
voliucinę partijos liniją,

A. BIMBA i
U.S.A. Kompartijos Lietuvių 
Centro Biuro sekretorius, au

torius, “L.” redaktorius.
Revoliucija”, kritikuojami 
Amerikos Socialistų Parti
jos vadai už dalyvavimą pa
stangose atgaivinti Antrą
jį Internacionalą ir sako-! 
ma:

“Bet kaip gi mes lietu
viai, kairieji socialistai, tu
rime žiūrėti į šios šalies So
cialistų Partijos elgimosi? 
... Daryti ką nors turime. 
Mes absoliutiškai nieko 
bendro neturime su social- 
patriotais. Mes neseksime 
jų pėdomis; mes, jeigu par
tija, kurios vairas glūdi 

i Bergerio ir Hillquito ran-v o v ~ | WXlU.VIJLly vAJVO

koše, prisideda prie šio dar-j pat populiarizuodan

Amerikos Lietuvių Kon
gresas pasmerks Smetonos 
diktatūrą ir pasisakys už 
civiles laisves ir demokra
tines teises Lietuvos žmo
nėms.

V. PAUKŠTYS, 
buvęs “Laisvės” redaktorius, 

literatas ir veikėjas.

bo, atsisakysime dirbti po 
jos pastoge; mūsų LSS. jau 
nebus kapitalistų klasės 
prostitute. Mūsų Sąjunga 
neturi tylėti ramiai, turi 
pakelti balsą šiame klausi
me. Revoliucinis socialistas 
neturi bijoti nieko. Klasių 
kova jo pajėga.

“Draugai, kairieji socia
listai, nenusiminkime, nes 
mes turime labai daug ga
lingų spėkų, tiktai jas visas 
reikia sutraukti po Trečio 
revoliucinio Internacionalo 
vėliava.”

Gegužės mėnesį “Laisvė” 
ištisai atspausdina Komu
nistų Internacionalo Mani
festą ir nuoširdžiai remia 
Socialistų Partijos kairiojo 

j sparno žygius del įsteigimo 
Amerikos Komunistų Parti
ją. Partija buvo įsteigta 
rugsėjo mėnesio pradžioje.

“Laisvė” plačiai rašo

partijos vedamas kamparu^ 
jas, “Laisvė” išauklėjo tūk
stančius kovingų lietuvių 
darbininkų, kurie ne tik 
nuoširdžiausiai remia dien
raštį ir jį palaiko, bet tain 
pat užtikrina, kad “Laisvė* 
nepasitrauks iš to kelio ir 
ateityje. Ji drąsiai šiandien 
įžengia į antra savo gyva
vimo dvidešimt penkmetį, 
kaipo ištikimas ir tvirtas 
kolektyvis* Amerikos lietu
viu darbininkų švietėjas, 
agitatorius ir organizato
rius. Mūsų gi, lietuvių ko
munistų pareiga nenuilstan
čiai rūpintis “Laisvės” liki
mu, ją visais būdais remti 
ir palaikyti, ją gerinti ir 
tobulinti, kolektyvėmis mū
sų pastangomis padaryti ta 
revoliuciniu liaudies lafe- 
raščiu tikra to žodžio pras- 
me.

s- X ... t /.
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Praeitis, Dabartis ir Ateitis
į: ' Laikraštis—ne tiktai ko-

kolektyvis agitatorius, bet 
taipogi ir kolektyvis orga
nizatorius. —Leninas.irizatorius. —Leninas.

. Buty klaida sakyti, kad 
originaliai “Laisvė” atsira
do rodymui lietuviams dar
bininkams bolševistinio ke
lio, ir-organizavimui jų pro
letarinei revoliucijai. Dvi
dešimts penkeri metai atgal 
Amerikos lietuviuos darbi
ninkuos'žodis “bolševikas” 
buvo , retai tegirdimas. So
cialistinis judėjimas tik te- 
beleido šaknis lietuvių dar
bo žmoriių masėse, o teore
tine lygmala tų laiką LSS 
nariuos buvo labai žema.

Šeši “Laisvės” įsteigėjai 
—J.‘Valatka, J. Undžius, 
P. Naudžius, A. Neviackas, 
J. Neviackas ir M. Mizara, 
—nebuvo susicementavę idė
jiniai, todėl jie sutiko su pir
muoju redakcijos žodžiu:

Išleisdami “Laisvę,” mes 
užtikriname, jogei ji nebus 
įrankiu kokios nors vienos 
partijos, bet tarnaus kaipo 
žibintuvas Visai lietuviškai 
visuomenei, rodant dėl visų 
bendrą kelią, kelią prie švie
sos ir vienybės.

Nors mes gerai žinome, 
kad kovoj už būvį atskiros i 
žmonių klesos negali susitai
ką vienok mokslas-žinoji- 
mas yra visiems reikalingas 
ir lygiai aiškus. Apšvietai iš
siplėtojus, ir kova tarp ats
kirų klasių įeis į švaresnes, 
riifttesnes ir pasekmingesnes 

I - v&ęs.

organui nepatiko 
” nusibrėžti keliai

juos smarkiai kriti- 
“Kova” (num. '

šitaip išstojo pr.įeš 
bepartyvumo poziciją:

“Laisvės” bendrovės ti- 
-kita turbūt yra likti milijo-! 
nieriais tarpe lietuvių soci- 

nes mat jų dar nėra, 
ir griebiasi gompersiz- 

idant sutaikinti kapitalą 
darbu, o dėlto, girdi, ne- 

tarp tų lietuvių milijo- 
nėra reikalo ir vesti 

kovą. Gompersas Am- 
Darbo Federacijai lie- 

j santaikoj gy- 
su kapitalistais, nes 

prie jų prisiskaito, mū- 
gompersistai turbut 

pataria gyven- 
vienybėj su mu- 

republikoniškais de- 
kad sykiu muilinti 
akis ir traukti iš 
susikrovimui do-

prie padarymo “Laisvės” 
kairesne už “Keleivį” be: 
•‘Pirmyn” (o vėliau “Nau
jienas”).

Greit “Laisvė” sutraukė 
aplink save visą eilę prade
dančių rašytojauti draugų: 
Seną Vincą, J. 'Stropų (J. 
Barkų), Barabošių (Nau
džių) ir visą eilę kitų, šian
dien rašinėjančių mūsų 
spaudai. Drg. Z. Angarietis, 
tuomet gyvendamas Sibire 
rašinėjo “Laisvei.” Kažkada 
rašė ir V. Kapsukas-Micke- 
vičius.

II.
Prisižiūrėjus “L a i s v ės” 

praeičiai, viens neginčijamas 
faktas tuoj skerbiasi akysna: 
Tuomet, kai “L.” užimdavo 
aiškią, teisingą politinę po
ziciją, ji stiprėjo, augo, plė
tėsi. Tai buvo laike Basana- 
vičiaus-Yčo lankymosi Ame
rikoj; 1919 met., atsistojus

V. KAPSUKAS-MICKEVIČIUS, 
buvęs LKP vadas, “L.” bendradarbis, mirė 

1935 m. Maskvoje.

“Laisvei” Dvidešimts Penkeris Metus 
Pergyvenus

Laisvei” ^'pasirodžius, kaip • birbinęs, P. Grigaitis ir vėl ta-
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metus

pirmeiviški laikraščiai, taip ir 
progręsyvė lietuviškoji darbi
ninkija, ypatingai Lietuvių So
cialistų Sąjungos nariai, są- 
jungiečiai, pasitiko ją prielan
kiai, nušvitusiais veidais ir ku
pinomis džiaugsmo akimis. 
Tai buvo nauja prošvaistė, ku
ri švystelėjo pro fabrikų dū
mais bei angliakasyklų dulkė
mis aptrauktus, lietuviškos 
darbininkijos buveinių langus.

Jei buvo koks nepasitikėji
mas, (o nepasitikėjimas buvo 
jaučiamas), tai ne “Laisvės” 
pakraipa ar jos leidėjas, bet 
pirmuoju jos redaktorium An- 
tonovu-Montvidu. Mat į Mon- 
tvido asmenį, ypatingai sąjun- 
giečiai, žiūrėjo su nepasitikė
jimu. Jis buvo tuom juodu 
avinėliu lietuviškos inteligen
tijos šeimynoj.

1912 metų pabaigoj, man 
nuvažiavus prie “Laisvės”, 
kaipo spaustuvės darbininkui,

todėl

ais

tomenei 
milijonų

triai
ciai

anciu

pasakyta ir del to 
susirūpino. Lei- 

i, kad “bepartyvu- 
siauras, trum- 
ingas, kad tik 
socialistiniu ju-

eidamas laikraštis 
laukti šviesesnės atei 
Be to, pačiuos laisvie- 
buvo žmonių su aiš- 

įsitikini- 
Todėl “Laisvė” greit 

“bepartyvumo” Ii- 
socialistinii 
1912 meti;

redaktorystė pere 
d. L. Prūseikos 

užėmė kairesnę ii 
poziciją už “Ke- 

dėlto ji susilaukt 
paramos sąjungie-

patapo 
eiu. Ka

ves aiškus nusista- 
prieš dr. Basanavi- 
M. Yčo misiją 191? 

dare ją įtakingu ir 
s o c ialistiniu 
uos. Beabejo. 

įstojimas redak-
n labai daug prisidėjo

ukščio

R. MIZARA,
“Laisvės” Redaktorius, 

ąįškiai bolševikiškoj pusėj; 
1921-1923 metais kovoje su 
tų laikų opozicija; ir 1930- 
1935 metais, kovoje su kita 
opozicija >(“skloka”).

Sunkūs mūsų laikraščiui 
laikai buvo, kai jis atsi
kraustė iš So. Bostono į 
Brooklyną (1914). Jie tęsėsi 
ilgokai, nes tuomet, kilus 
krizini socialistiniam judė
jime, “Laisvė” neužėmė 
griežtos ir aiškios pozicijos, 
sakysim, tokios, kokią tuo
met laikė V. Kapsukas. At- 
penč, “Laisvė” ilgokai svy
ravo. Jos dažnus susirėmi
mas su “Kova” tolino nuo 
jos sąjungiečius. Įsivėlus 
Amerikai karan, laikraščio 
padėtis dar pasunkėjo, nes 
d. Prūseikai slapstantis, di
džiausia darbo ir atsakomy
bės našta gulė ant d. V. 
Paukščio.

“Laisvė” pilnai apsispren
dė tiktai 1919 metais. Tais, 
mačiais metais ji pradėjo ei- 
i dienraščiu ir patapo ko- 
nunistine. Tada ėmė plauk- 
,i “Laisvei” gausesnė para- 
na, nes komunistiniai nu- 
dstatę darbininkai skaitė ją 
;avu laikraščiu.

Ar mtisų laikraštis visuo
met aiškiai ir teisingai at
sakė į iškeltus dienos klau
simus? Ne. Visoj eilėj atsi- 
.ikimų mes praėjome, taip 
^akant, pro šalį. Kodėl? Ne- 
>uvome gerai apsiginklavę 
narksizmu-leninizmu. Net 
;okiu stambiu klausimu, 
taip Lietuvos nepriklauso- 
nybė, mes tūlą laiką netu- 
•ėjome aiškios pozicijos, 
praleidome pro pirštus Le- 
ūno ir Stalino mokymą, o 
aipgi Lapkričio revoliuci- 
os deklaraciją tautiniu 

klausimu.
Neveizint to ir kito neaiš

kumo, vienos ir kitos pa
klaidos, “Laisvė” per tuos čių,

25-keris metus savo zgyva- 
/imo suvaidino milžinišką 
vaidmenį, kaipo kolektyvis 
propagandistas ir kęlekty- 
vis agitatorius ir organiza
torius. Ją skaitydami tūks
tančiai lietuvių darbininkų 
orakrapštė savo akis, apsi- 
švietė. Tūkstančiai jų pa
tapo organizuotais, nariais 
LSS, vėliau KP., ALDLD, 
SLA, LDS, APLA. Tūks
tančiai lietuvių moterų susi
prato, skaitydamos “Lais
vę.” Tūkstančiai lietuvių, 
skaitydami “Laisvę”, pata
po nariais įvairių vietos 
kliubų, chorų ir draugijų.

K i e k v i e nas bešališkas 
žmogus, net ir ne mūsų idė
jų, neginčys tos. milžiniškos 
rolės, kurią “Laisvė” suvai
dino lietuvių kultūriniam, 
organizaciniam ir 
niam gyvenime.

III.
Per tuos 25-keris

pasaulis žymiai pasikeitė. 
Kai “Laisvė” gimė, apie 
naują visuomenę, socialisti
nę sistemą, tebuvo tiktai 
galvojama. O dabar vienam 
pasaulio šeštadaly j jau ku
riamas socializmas. 1911 
metais pasaulinis karas te
buvo tiktai pranašaujamas, 
o 1936 metais antras pasau
linis karas tebėra arčiau, 
negu 1911 metais pirmasis. 
Laike mūsų laikraščio gimi
mo, tokio dalyko, kaip fa
šizmas, nebuvo nei girdėta, 
o šiandien jis engia visą ei
lę kraštų, įskaitant ir ma
žytę mūsų Lietuvą.

Fašizmas nūnai yra di
džiausiu žmonijos kultūros 
priešu ir uoliausiu antrojo 
pasaulinio karo ruošėju. To
dėl gyvenimas deda ant mū
sų pareigą kovoti prieš ka
rą ir fašizmą. Kad ryškiau 
kovoti, reikalinga darbi
ninkų klasėj vienybė. Dau
giau: reikalinga gauti tal
kon farmerius, profesiona
lus, smulkiuosius biznierius 
—visus laisvę mylinčius 
darbo žmones ir suvienyto
mis pajėgomis palaikyti 
taiką, apginti demokrati
nius likučius, neprileisti fa
šizmo.

Tam darbui Septintasis 
Pasauimis Kominterno Kon
gresas patiekė dėsnius, ku
riais veikiant (Franci jo j, 
Ispanijoj ir kt.) gauta mil
žiniškų laimėjimų taikos ir 
laisvės šalininkams. Ben
dras Frontas tarp komunis
tų ir socialistų užtikrins 
darbininkų klasėje vienybę, 
o Liaudies Frontas (Ameri
koje jis pasireiškia Farme- 
rių-Darbo Partijoj) užtik
rins neprileidimą fašizmo.

Mūsų dienraštis visa en
ergija kovoja už tuos daly
kus Amerikoje. Mes gynė
me, giname ir ginsime So
vietų Sąjungą, pasaulio švy
turį, socializmo kraštą, ko
votoją už taiką, žmonijos 
viltį. Mes už Lietuvos ne
priklausomybės gynimą, pa
dėjimą Lietuvos liaudžiai 
nuversti fašistinį režimą ir 
atsteigti demokratinę san
tvarką. ♦

Šitie yra didieji mūsų 
darbai. Jiems ir 
svarbiems darbo 
reikalams turime 
“Laisvės” skiltis.

Kad laimėjus 
žmonių liaudies
kad nedavus fašizmui pro
gos pasiimti masių dalies, 
mes patys turime atsipalai
duoti nuo sektantizmo liku- 

geriau apsiginkluoti

kitiems 
žmonių 
atdaras

daugiau 
frontui,

marksizmu-leninizmu - sta
linizmu, ir padaryti “Lais
vę” kur kas platesniu revo
liuciniu liaudies dienraščiu. 
Del to mes tariamės su mūsų 
korespondentais ir bendra
darbiais; tam tikslui persi
tvarkome, darome persilau
žimą.

Šis žygis, beabejo, užtik
rins mūsų dienraščiui kur 
kas platesnę dirvą plėstis, 
augti, bujoti. Tolydžio mum 
pavyks gauti savon pusėn 
būrius naujų kovotojų už 
naują visuomenę.

IV.
Kas toliau?
Yra žmonių, mėgstančių 

spekuliuoti ateitimi. Tūli 
mato Amerikos lietuvius 
nykstant. Prieš desėtką me
tų tie žmones bėdavojo: 
“Už penkiolikos metų nebe
liks Amerikoj lietuviškų 
dienraščių.” Praėjo dešimts 
metų. Šiandien tie patys 
žmonės duoda tą pačią gy
vavimui skaitlinę, o kiti net 
prailgina.

Sutinkam, jog Amerikos 
lietuviai sensta ir miršta, o 
jaunimas į lietuvišką dar
bą (su mažomis išimtimis) 
neįsitraukia ir juo nesido
mi. Naujų gi imigrantų ne
atvyksta. Bet vieną žino
me: mūsų spauda dar turi 
didelių galimybių augimui.

Rūpinkimės ne mirtimi, 
bet ateitimi! Mums rūpi ne 
dirvos šiaurėj imas (atsi
minkim: “L.” prenumerato
rių skaičius pastaraisiais 
metais augo, o ne puolė), o 
tai, kas redaguos mūsų laik
raščius: kadrai.

Prieš karą mūsų spauda 
daug rėmėsi Lietuva. Iš ten 
laukė “mokytų žmonių.” Be- 

'abejo, jų iš ten ir gavo: 
Grigaitis, Vidikas, Prūsei- 
ka, ir kt. Pokarinis laiko
tarpis dalykų padėtį atmai
nė. Iš užsienio gauti “mo
kytų žmonių” redagavimui 
mūsų laikraščių nesitikime 
ir negauname. Naudojamės 
taip vadinamais saviškiais, 
Amerikoje i š s iauklėjusiais 
veikėjais, literatais, kurie, 
visi pripažins, nedaro gėdos 
darbininkų judėjimui.

“Laisvės” redakcijoj te
dirba tik du, dd. Tauras ir 
Prūseika, atvykusieji iš Lie
tuvos inteligentai. Kiti—A. 
Bimba, D. M. Šolomskas, J. 
Barkus, S. Sasna, V. Zab- 
lackas ir šitų žodžių rašy
tojas Amerikoje “prasisky- 
nė kelią” į redakciją, į at- 
sakomingas 1 a ikraštininkų 
pareigas. Drg. Bimba jau 
spėjo gražiai pasirodyti ir

amerikinės literatūros pa
dangėj, patiekdamas du 
stambiu istoriniu veikalu 
anglų kalboj.

Paėmus “Vilnį” — tas 
pats: visi jos redaktoriai 
yra išdavas mūsų judėjimo.

Beabejo, mums patiems 
tenka labiau “lietuvintis,” 
mokytis laikraštį gražiau 
apdirbti, gerinti literatiniai 
ir politiniai. ’ Bet tik tuo 
klausimas neišsiriša. Mūsų 
literatūriniai kadrai sensta, 
eina iš sveikatos, o naujų 
mažai atsiranda. Kiek gi 
mes turim amerikinio jau
nimo, galinčio dirbti lietu
vių darbininkų laikraščio 
redakcijoj? Gal pora, tris.

Todėl klausimas auklėji
mo naujų literatūrinių kad
rų, ypačiai iŠ jaunimo, turi 
būti pastatytas visoj aišku-

riamės ir vėl skaitliuojame, 
diskusuojame. Grigaitis mums, 
“Laisvės” kompanams, pasiū
lo :

“Aš sutinku būti “Laisvės” 
pirmuoju ir atsakominguoju 
redaktorium su sekančia išly
ga : Sutvert korporaciją, par- 
davinėt Šerus, leist 
kart, po tam—tris 
vaitėj ir eit prie 
Gi mano alga per 
metus 25 doleriai savaitei.”

Mums tai išgirdus, net plau
kai ant galvų pasišiaušė! Mes, 
kompanai, vargais-negalais vos 
pajėgiame susikrapštyti po 12 
dolerukų savaitinės algelės ir 
su šeimynomis turime pragy
venti... O jis... nei pačios, 
nei šeimos—25 doleriai ir taš
kas! Bijodami, kad jis ir 
“Laisvės” neprarūkytų su ci
garų dūmais, spiriamės:

“Bet, drauge, juk socializ
mas priešingas korporacijoms, 
kur ne žmogus, bet šėras bal
suoja. Tad kaip mes, kaipo 
socialistai, žiūrėsime patys į 
save ir kaip žmonės į tai žiū
rės, kuomet “Laisvė”, socialis- 
tiškas laikraštis, stovės ant so
cializmui priešingų pamatų ? 
Su jūsų alga ir tas pats. Mes, 
toki pat draugai, gausime tik 
po 12 dolerių algos, o jūs im
site po 25! Tai irgi nesocia- 
listiška. Iš kur mes imsime to
kią krūvą dolerių kas savai
tė?”

“Korporacijų klausimą pali
kite man ir aš už jį atsakysiu 
prieš socializmo principus, tai 
viena. Gi antra vertus, ką 
koks Jurgis, kuris ne protu, 
bet ševalu protauja, supranta 
apie tokius dalykus? Parduok 
jam Šerą, įtikink, kad jis yra 
tau lygus ir jis dirbs tau kaip 
durnas! Algai, jei pinigų ne
turėsime, pasiimsime Šerais ir 
paliksime pilnais korporacijos 
gaspadoriais.”

Mums nepristojus prie Gri
gaičio “socializmo,” jis išva
žiavo į Chicagą, sutvėrė kor
poraciją ir pradėjo leisti, ro- 

Tačiaus neglima praleisti ir'dosi, dukartsavaitines “Naujie- 
to, kad “Laisvei” gimus, ypa-' nas”. 
tingai pradėjus tvirtėti, pro
gresuoti; įgaunant vis daugiau 
ir daugiau simpatijos bei pa
ramos lietuviškos darbininki
jos miniose, pradėjo darytis 
perankšta ir persiaura 
vienos, So. Bostono Broadviu- 
kės dviems tos pačios kryp
ties savaitraščiams.

Nors tais laikais, 25 metai taip pasidarė ankšta, kaip 
atgal, Amerikos lietuviai 
daug buvo tamsesni ir nekul- 
tūringesni, negu šiandien. 
Nors laikraščių, knygų ir bro
šiūrų turėjo daug mažiau, bet Philadelphiją, prie L.S.S. or- 
susitarimo, draugiškumo ir so
lidarumo -žvilgsniu, stovėjo 
daug augščiau, negu šiandien 
kad stovime. Taip pat ir laik
raštija, išskyrus gazietą “Sau
lę,” buvo daug švaresnė, daug 
švelnesnė, negu kad šiandien 
ji yra, neišskiriant ir 25-kių 
metų jubilėjaus sulaukusią 
“Laisvę.” Tokiu būdu, laik
raštinės etikos bei literatinės 
garbės akimis pažvelgus į pra
eitį ir dabartį, su apgailesta
vimu turime pripažinti, kad 
Amerikos lietuviškoji laikraš
tija progresuoja į atbtilą pu
sę.

Lietuviškų dienraščių dar 
neturint, kaip privatiškų laik
raščių leidėjai, taip ir “Lais
vės” kompanai, nors ir tuš
čiais kišeniais ir vos sumegz- 
dami mazgą su mazgu įstaigos 
ižde—svajojame, teiraujamės, 
s a p n u o j a me apie “Laisvės” 
dienraštį!

Taip mums besvajojant, be- 
skaitliuojant dar nepagautas, 
dar tik ore kybančias dienraš
čio įplaukas, o jau būtinas, 
milžiniškas išlaidas, atvažiuo
ja iš Baltimorės, “Pirmyn” 
laikraštį ir jo bendrovę pra-

ir

V. J. JAKŠTYS, 
(Senas Vincas), 

“Laisvės” bendradarbis.
savo moteries pasogą įdėjus
palikus “Laisvės” kompanu, 
“Laisvės” leidėjų, kompanų ir1 . I DdlbVUb lUJLUtJjy, KOIiipclIių 1JL .

moj! Kas tuo rūpinsis? Pa- j darbininkų pavardės, skambė-j
čios redakcijos ir visas mū-.jo visai poetiškai: Undžius- 
SU judėjimas. i Naudžius, Jakštys-Paukštys,

v Neviackas-Zaperiackas, Prūsei-
ka-Valatka.

25-keri metai daug Išmo
kino ne tiktai laikraščio 
skaitytojus, bet ir pačius 
redaktorius, mus visus. Pa- 
darytos mūsų paklaidos te
būna pamokomis ateičiai, o 
nuveikti geri darbai bus 
mums įkvėpimu.

Stovėdami po aukštai iš
kelta Komunistų Interna
cionalo vėliava, veikdami 
vadovybėje 'jo amerikinės 
sekcijos, USA Komunistų 
Partijos, mes, draugai lais-.
viečiai, nuveiksime milži
niškus darbus naudai dir
bančiosios žmonijos.

Švęsdama savo sidabrinį 
jubilėjų, “Laisvė” turi pil
ną moralę teisę sušukti į vi
sus pažangiuosius lietuvius 
darbo žmones: Mes nudir
bome daug didelių darbų, 
bet turim pasibrėžę jų dar 
daugiau ir didesnių. Mes 
norim gauti jus mūsų drau
gystėm Darbininkui ir dar
bininkės, patapkite laisvie- 
čiais!

R. Mizara.

V. BOVINAS, 
tūlą laiką dirbęs “L.” redak

cijoj, dabar artimas ’ 
bendradarbis.

‘Laisvę’ du 
kartus sa- 
dienraščio. 
pirmuosius

Pabaigoj 1913 metų, jau ir 
taip dviems laikraščiams neiš
sitenkant ant So. Bostono 
Broadviukės, įsisteigia dar vie
nas, tautininkų laikraštis, jei

ant neklystu—“Ateitis”, o pasak 
nabašninko Šidlausko—vėžys. 
Tokiu būdu, South Bostono 
Broadviukė taip susitraukė ir

trims gaspadinems vienoj, ma-1 
žutėj virtuvėlėj.

“Laisvei” išsikalus į Brook- 
lyną, man vėl teko grįžti į

gano “Kovos”. Tačiaus su 
“Laisve” bei laisviečiais, nuo 
jos gimimo iki 1931 metų, ma
ne rišo širdingiausio draugiš
kumo ir bendros idėjos darbo 
ryšiai. Tik man virtus šiokiu 
ir tokiu, tie ryšiai sutruko, su
sinarpliojo ir mus perskyrė 
nedėkingoji, spygliuotų vielų 
tvora. . . . Vienok aš, kaip pa
čiai “Laisvei”, taip ir apie 
“Laisvę” susispietusiai lietu
viškai liaudžiai, nesijaučiu 
esąs idėjiniai skolingu.

Ar po “Laisvės” 25 
jubilėjaus, sugis mūsų 
praeities draugiškumo
mis? Ar atsiras tas prarastas 
praeities pašaukimas ir ener
gija prie bendro, komunistinės 
idėjos darbo? Tai priklausys 
nuo mūs pačių savitarpinio 
draugiškumo ir įrodys, kuriam 
mes daugiau atsidavę—komu
nistinei idėjai ar savimylai.

Juk nuo vaismedžio žievę 
atplėšti, nereikia nei daug dar
bo pridėti, nei žinojimo turė
ti... Bet ją ir vėl prigydyt, 
kaip buvo, reikia ir laiko ir 
sumanaus ir gerai patyrusio 
sodininko.

Senas Vincas.

metų 
širdįs 
gijo-



* Gegužės (May) 1, 1936 Puslapis Vienuoliktas

Pirmojo Redaktoriaus Žodis
%

f Ne autobiografijai čia Dede pagelbėjo man susipa- 
vieta. Ir apie save čia su- žinti su tais, kuriuos jis ži- 
minėsiu tik tiek, kiek tai' 
liečia revoliucinį darbinin
kų judėjimą, kad skaityto

jai numanytų, kokį redakto-

no jo esant socialdemokra
tais ir ūmai aš tapau įtrauk
tas į slaptą Rusijos Social- 
Demokratų D a r b i n i n kų 
Partiją. Čia jau maišėsi ir 
studentai ir universitetų 
profesoriai, ir profesionalai 
ir darbininkai, ir žymūs žur
nalistai ir rašytojai. Nors 
mokslo tęsimas ėjo savo ke
liu, bet darbininkų bendra
bučių lankymas propagan
dos ir organizavimo tikslu, 
masinių mitingų lankymas 
universitetų svetainėse ir 
net prakalbų sakymas juo
se, bendradarbiavimas libe
ralu ir socialistų laikraš
čiuose pasidarė mano kas
dieniniu darbu. Jis tęsėsi ga
na ilgai ir sėkmingai, kol po
licija nepadarė kratos dien
raščio “Novaja Žizn” redak.

rių pasirinko pirmieji Lai
svės” leidėjai.

< Buvau tik trylikos metų 
gimnazistas, kada augštes- 
nės klasės ir vyresnis už 
mane amžiumi tos pačios 
gimnazijos mokinys Vait-

♦ kus, kuris vėliau tapo dra
mos tėvu ir yra jau miręs, 
pakvietė mane į slaptą lie
tuvių gimnazistų susirinki-

emą, kur jis ir jo brolis stu
dentas Feliksas suorganiza
vo mus ir įsteigėme lietuviš
kų knygų slaptą knygynėlį. 
Nuo to laiko prasidėjo mūsų 
slapti susirinkimai, geguži-

* nes ir parengimėliai. Nuo 
pat pradžios pradėjome stu
dijuoti socializmą. Atsira
do pas mus ir
“Kapitalas” ir leksiko
nas nesuprantamų žodžių 
i š a i š k i n imui. Pasirodė, 
kad Pranas Mažilis, Jonas 
iZacharevičius, M. Untulis, 
Končius ir daugelis augš- 
tesniųjų gimnazijos klasių 
mokinių jau yra patyrę ve

teranai šiame darbe. Ypač
Pranas Mažilis rūpinosi ap
šviesti, nes pastebėjo ma
no plunksnos gabumus. Va
landų valandas vaikščioda
vom Liepojaus soduose ir 

1 pajūriais vien tik revoliu
cinio judėjimo problemas 
diskusuodami. Mūsų rately 
buvo ir Jonas Gricius, vė
liau tapęs m e t e m a t ikos 
profesorium ir broliai Un-

• džiai, Jakimavičius, vėliau 
broliai Knipavičiai, Rąsikas 

<ir kiti, kurių vardus kar
toti būtų ilga litanija. 
Apart gimnazistų turėjome 
vieną-kitą biznierių ir kelis 
fabrikų darbininkus. Laikui 
bėgant aš įsisteigiau priva
tini butą, kur jau galėjome 
laikyti slaptąjį knygynėli, 
susirinkimus ir spausdinti 
atsišaukimus. Aš pats iš

nešiodavau juos draugams
del išplatinimo ir pats nak
timis lipdindavau juos ant 
stulpu ir durų. Atsišauki
mų platinimas turėjo eiti ir 
Lietuvoj. Laike vasarinių 

^atostogų, per kalėdas ir Ve
lykas Pranas Mažilis aprū
pindavo mane viena kopija 

*kurio nors Liet, social-demo- 
kratų partijos atsišaukimo 
ir aš su sesere Mare at
spausdindavome jų kelis 
šimtus ir platinom juos ne 
tik nakties laike lipdindamij 
prie kryžių ir ūkininkų du-1 
rų, o ir bažnyčioj. Net ku
nigui į “mišauną” knygą 
idėdavau. Man žymiai gel
bėjo Jonas Gricius, “baga- 
mazninkas” Janušas, Šer- 
vis arba Širvinskas, kuris 
gyvena dabar Chicago] ir 
ra gabus teatrininkas, ma- 
o brolis Jonas ir keletas

*kitų.
Šitas darbas netrukdė 

man mokintis. Galiu pasi
girti, kad buvau gabesnis 
už kitus mokinys kiekvie
noj klasėj ir mokyklos tary
ba paskirdavo mane klasės 
tvarkdariu kiekvieną me
tą. Tik prie vokiečio Lut- 
zau pradėjo man nesisekti 
inivnu kalba. Del šitos prie- 

nrisiėjo keltis į kitą 
~*~maziją. Atsidūriau Pe
terburge ir apsigyvenau pas 
savo dėde Kulvelį, kuris 
buvo svarbiausiu meisteriu 
žorž Bormano saldainiu 
dirbtuvės. Čia dirbo labai 
didelis skaitlius darbininkų.

I Ten rado mano rankraščius, 
Markso are§tavo mane ir pasodino

į “Kresty” kalėjimą. Nors 
būdamas laisvas kas dieną 
lankydavau didžiausią Pe
terburgo biblioteką, kur 
perskaičiau, rodos, visus 
Markso ir Engelso > raštus, 
nepraleidau nė Augusto Be- 
belio, nė Kautskio, nė Lieb- 
knechto, nė kitų socializmo 
teoretikij stambesnių ir 
smulkesnių raštų. Čia per
skaičiau ir Nicšes ir Šopen- 
hauero, ir Maks Nordau ir 
Kanto ir kitų žymių filoso
fų ir teoretikų kuo ne visus 
raštus, nes bandžiau pla
čiai apsišviesti, kad tapus 
tinkamu žurnalistu, be to, 
kaip ir kiekvienas jaunikai
tis, turėjau ambicijų tapti 
žymiu rašytoju. Tačiaus ka
lėjimas pasirodė mano tik
ruoju universitetu. Knygy
nas čia buvo milžiniškas. Iš 
jo galima buvo gauti ge
riausios literatūros. Amži
na tyla, vienų vienas kame
roj dieną ir naktį, tik pusė 
valandos pasivaikščiojimui 
po kiemą. Skaitai nuo ryto 
iki vakaro, įsigilini, anali
zuoji, supranti. Nors išsi
ilgsti laisvės, nors skurdus 
gyvenimas ir prastas mais
tas, vienok studijoms nėra 
geresnės progos. Ir vieton 
pasiduoti, nusilenkti, rasti 
save klaidingu buvus, am
žinai įsitikini, kad kova už 
laisvę ir demokratiją, prieš 
išnaudojimą ir pavergimą 
turėtų būti šventa pareiga 
kiekvieno žmogaus.

Gaila, kad mano gerašir-

JUOiZAS UNDŽIUS
Daug prisidėjęs prie “Lais

vės” palaikymo ir jos augini
mo, kaip technikas ir kaipo 
nuoširdus veikėjas darbininkų 
judėjime. Draugas Undžius 
keliais atvejais yra buvęs 
“Laisvės” administratorium,’ o 
daugiausia laiko padėjęs kai
po spaustuvės vedėjas. 1930 
metais, iš priežasties nesveika
tos, draugas Undžius išvažia
vo Lietuvon.

dis dėdė neleido man da 
kiek ilgiau pasilikti kalėji
me—nors pusmetį, nors me
tus, nes mano gilios studi
jos tapo nutrauktos paliuo- 
suojant mane už užstatą iki 
teismo ir dėdes pakurstymu 
keliauti į Ameriką, kad iš
vengus teismo bausmės.

Amerikos lietuviuose Ru
sijos revoliuciniam judėji
mui pritarimas buvo nema
žas. Jie norėjo gauti tikrų 
žinių apie tą judėjimą. Jas 
teikė J. Baltrušaitis, Sirvy
das, Šernas, Paltanavičius ir 
kiti per laikraščius, P. Gri
gaitis, Žagaras, Perkūnas ir 
kiti prakalbomis. Išpuolė ir 
mano eilė važinėtis po kolo
nijas, raginti lietuvius, kad 
remtų Rusijos revoliuciją ir 
organizuoti juos į Socialistų 
Sąjungą. “Keleiviui” prirei
kė redaktoriaus ir aš tapau 
pakviestas laikraštį vesti. 
Nors rusiška rašyba jau 
buvo mano amatas, vienok 
ir lietuviškoji nebuvo man 
svetima. Buvau jau ben
dradarbiavęs “Vilniaus Ži
niose”, “Lietuvių Laikraš
tyj” ir “Žarijoj”. Atydžiai 
buvau išstudijavęs Kraušai- 
čio gramatiką. Bet alga 
man paskirta mizerna—$12 
savaitėj. Daugiau mokėti 
leidėjas neišgali. Dirbu. J. 
Undžius, J. Neviackas, K. 
Šidlauskas, J. Raulinaitis, 
J. Zubas, vėliau Dr. Matu
laitis, Algminavičiutė, A. 
Žymantas ir kiti pasidaro 
mano geriausi prieteliai. 
Pennsylvanijos draugai J. 
Ramanauskas, J. Jasulevi- 
čius ir keli kiti kviečia mane 
prakalbas sakyti ir sumano 
steigti ten socialistišką laik
raštį. Įsteigiame “Pirmyn”, 
nors nė vienas nebuvome 
patyrę laikraščio leidime. 
Nesiseka išlaikyti ir aš įsis
kolinęs priverstas grįžti: į 
Bostoną ir prašyti naujųjų 
“Keleivio” leidėjų pp. Gegu
žio ir S. Michelsono, kad 
duotų man darba. Ištekliaus 
pas naujus leidėjus nebuvo. 
Redeguoju už $8 savaitėj. 
Neužtenka pragyventi bet 
smagumas tame, kad kovo
jame prieš atžagareiviu ab- 
lavas S.L.A., remiame Law- 
renco audėjų ir kitus strei
kus, duodame i kailį kleri
kalizmui, teikiame savo 
skaitytojams įvairių pamo
kų, raginame mokintis ir 
šviestis, organizuotis ir ko
voti. Netoli kiekviename nu- 
meryj telpa Angariečio- 

i Aleksos, Beširdžio, Karolio 
Račkausko, Dr. F. Matulai
čio ir S. Michelsono raštai.

Taip dažnai, kaip S. Mi- 
?helsonas p a s i liuosuodavo 
nuo įvairiu darbų, jis pa
imdavo laikraštį redaguoti 
ir aš likdavau be darbo. Be
darbės laikotarpiai man tęs
davosi po kelis mėnesius. 
Taip pat spaustuves darbi
ninkų Bostone jau buvo 
tiek, kad ne visi begalėjo 
prie “Keleivio” sutilpti. 
Pats leidėjas J. Gegužis yra 
tikras spaudos artistas. S. 
M i c h e 1 s o no žmona irgi 
smarki linotypistė. Kiek at
simenu, J. Neviackas. J. 
Undžius, Valadka, Nau
džius, M. Mizara ir A. Ne
viackas, iš kurių vieni dir
bo “Keleivio” spaustuvėj, 
kiti ne. ir V. Pąukštvs su
manė išleisti savaitinį laik
raštį. Pinigu jie turėjo la
bai mažai. Sukrapštė vos 
kelis šimtus dolerių. įsteigė 
spaustuvėlę ir pradėio pa
tys joje dirbti. Pasikvietė

LAISVE!

Paveikslas parodo valdžios šnipų užpuolimą ant “Laisvės” 
1920 m., sausio mėnesį, laike garsiųjų Palmerio “raidų”. Vien
marškinis drg. Juozas Valatka, kuris tuom laiku buvo “Lais
vės” Administratorius. Apsivilkęs ir su kepure, tai vienas iš 
valdžios agentų, verčia “Laisvės” archyvus. Tuom kartu drau
gas Valatka buvo areštuotas ir policija buvo išsivežusi “L.” 
archyvus. Vėliau ir drg. V. Paukštys, kaipo “Laisvės” vyriau
sias redaktorius, irgi buvo areštuotas.

Dabar draugas Valatka yra “Laisvės” spaustuvės vedėju 
(foreman). Patyręs ir gabus technikas. Tai plieninis žmogus 
darbe. Dienomis ir vakarais, dirbamą ir šventę jis “Laisvėje”. 
Dirba, rūpinasi “L.” reikalais, nerokuodamas jokių viršlaiki- 
niu mokesčiu. c c

“Laisve” Geriausias ALDLD
Organizatorius

mane redaktoriumi. Pasky
rė $15 savaitines algos. Aš 
priešinaus, kad perdaug, bet 
jie nusprendė, kad patys 
kaip nors vargs, bet redak
torių turi žmoniškai mai
tinti. Tiesa, tas redaktorius 
turėjo pripildyti visą laik
raštį nuo pirmos eilutės iki 
paskutinės. Kad neišrodytų, 
kad viskas vieno žmogaus 
rašoma, po kiekvieno straip
snio pasirašydavau įvairiais 
slapyvardžiais. Mano amži
nos atminties žmona Lilija
na rinkdavo medžiagą mano 
raštams ir pati daugelį raš
tų sutvarkydavo. “Kova” ir 
“Tėvynė” pakartotinai gė
rėjosi “Laisvės” turiniu.. At
sirado entuziastų įvairiuose 
miestuose, kurie rinko pre
numeratas be jokio atlygi
nimo. Neėmė ilgai, kol lei
dėjai pradėjo man girtis, 
kad jau turime 4,000 skai
tytojų. Pasipylė reikalavi
mai, kad “Laisvė” eitų daž
niau. Nuspręsta leisti du sy
kiu savaitėj. Čia jau neliko 
laiko redaktoriui nė barzda 
kada nusiskusti, nors ji ne
senai da tebuvo pradėjusi 
augti. Skelbimai vos keli, po
lemikų buvo nusistatyta ne
dėti ir nerašyti. Skystoms 
korespondencijoms v i e t os 
neskiriama. Reiškia turi 
būti originalūs, gyvi, turi
ningi, įvairūs, kultūrinanti. 
Laikraštis turi būti pažan
gus, socialistiškas, bet ne
konkuruoti su “Kova” ir 
“Keleiviu”, kurie bėgan
čiais socialistinio judėjimo 
reikalais rašo. Ne tiek agi
tuoti, kiek šviesti ir kultū
rinti darbininkus—buvo mū
sų susitarimas. Man, įgudu
siam visuomet kovos lauke 
būti, redaguoti griežtai kul
tūrinį, ramaus tono laik
raštį buvo nelengva. Lai
kui bėgant taip įpratau ir 
tiek įsisiūbavau, kad jau 
pasipriešinau leidėjams, ka

da jie nusprendė pakeisti 
“Laisvę” paprastu socialis
tinės propagandos ir laik
raštinių informacijų laik
raščiu. Jau Leonas Prūsei
ka, senas mano pažįstamas 
ir gimnazijos draugas, bu
vo atvykęs į Ameriką ir 
pakviestas man padėti re
dagavime. Darbas paleng
vėjo, alga nesumažinta, bet 
manyj buvo metiežninkas, 
kad laikraštis privalo pasi
likti tokis, kokį skaityto
jams pažadėjome. Padirbė
jau sykiu su mano senu 
draugu Leonu Prūseika, kol 
jis įsisiūbavo vienas redak
toriaus, pareigas eiti, ir vėl 
grįžau prie “Keleivio.”

Atsimenu, kokį mizerną 
turtą teturėjo pirmieji “Lai
svės” leidėjąi spaustuvės 
įkūrimui ir’laikraščio leidi
mui. Atsimenu, kad jie dirb
davo po 12 ir 16 valandų 
paroj. Pradžioj netoli visos 
įplaukos eidavo spaustuvės 
gerinimui ir redaktoriaus 
algai; leidėjams likdavo po 
trejetą arba šešetą dolerių 
savaitėj. Savo redaktorių 
jie taip mylėjo' ir tiek juo 
rūpinosi, kad mano siūly
mas algą sumažinti griež
tai buvo atmetamas. Kiek 
nors pasiliuosavę nuo spau
stuvės darbų J. Neviackas, 
V. Paukštys ir J. Nau
džius tapo uoliais “Laisvės” 
bendradarbiais.

Visoj mano žurnalistikos 
karjeroj nesu dirbės tiek 
sunkiai ir nesu turėjęs tiek 
malonių momentų ir drau
gų, kaip tada, kuomet reda
gavau “Laisve”. Man buvo 
duota pilna laisvė be jokių 
nuolankavimų, patai kavi
nių ir veidmainiavimų dirb
ti savo darbą.

Manau, kad “Laisvė” ir 
šiandien gali pasididžiuoti, 
kad jos pirmasis redakto
rius nespjovė į savo senuo
sius idealus ir įsitikinimus. 
Niekuomet nelenkiau galvos 
prieš turtą, galią ir įsigy
venusias nevalybes, kovo
jau prieš tai, ką maniau 
esant klaidingu.

Tamsūnams reikia dova
noti, nes jie neturėjo pro
gos apsišviesti, bet šlykštu 
yra matyti mokintus ir išla
vintus žmones esant dema
gogais, pataikūnais ir veid
mainiais, o tokių mūsų tau
toj priviso gyvos galybės 
bės po fašistinio perversmo 
Lietuvoj. “Laisvės” pirma
sis redaktorius didžiuojasi 
tapęs socialistu savo jau
nuose metuose ir pasilikęs 
juo iki šiol.

Dr. A. Montvidas.
t

Draugas Leninas mokino, kad j 
geriausias darbininkų masinis- 
kolektyvis organizatorius yra 
darbininkų klasės dienraštis. Tą 
mokslą pilniausiai patvirtina 
“Laisvė” organizavime ir auk
lėjime Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos.

Paimkime bile dienos “‘Lai
svės” laidą ir pavartykime ir 
nei vieno numerio nerasime, 
kuriame nebūtų tas ar kitas 
apie mūsų kultūros ir apšvie- 
tos ALDLD organizaciją. Ra
sime arba žinias iš organizaci
jos centro, straipsnius apie 
mūsų knygas, apie reikalingu
mą darbininkams ir moterims 
organizuotis j mūsų organiza
ciją, protokolus centro, apskri
čių suvažiavimų, rezoliucijas, 
korespondencijas iš kuopų vei
kimo, parengimų, susirinkimų 

i ir pranešimus apie būsiančius 
kuopų susirinkimus. Kurį nu
merį nepaimsi, visur veik kiek
vienam puslapyje tau mesis į 
akis raidės ALDLD!

O ką tai reiškia? Kas galėtų 
diena iš dienos vesti tokią pla
čią, nepertraukiamą, nenuilstan
čią, nuolatinę agitaciją už mū
sų organizaciją, jos kultūros 
darba, kaip tą atlieka dienraš
tis “Laisvė,” mūsų organas?

Kas tik nori organizacijos 
reikalais rašyti, apie ją lietu
viams pranešti, jos darbus at
žymėti, būsiamų darbų planus 
pranešti, kiekvienas dienrašty
je “Laisvėje” raąda vietą. Ir 
tas yra nuo pradžios ALDLD, 
tais laikais vadintos LDLD or
ganizacijos tvėrimosi.
“Laisve” ir ALDLD 
Tvėrimasis

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija orga
nizavosi 1915 metais. Pirmos 
kuopos pirmas susirinkimas at
sibuvo 10 dieną rugpjūčio, 1915 

' metais, Brooklyne. Sekamame 
“Laisvės” numeryje “Narys” 
jau rašė apie organizaciją:

“Šį utarninką įvyko įsteigia
masis susirinkimas Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos. Susirinkusieji entuziastiš
kai sutiko planą įsteigti drau
giją, kuri leis naudingus dar
bininkams raštus.

“Prie draugijos tuojaus pri
sirašė 15 narių, kurie susispie
tė į LDLD 1-mą kuopą. Kuo
pos valdybon išrinkta: A. Sta- 
niškis (pirm.), K. Liutkus (ka- 
sierium), K. Karpavičius (prot. 
sekret.) ir J. Valatka (finansų 
sekretorium).

“Laikinon centro valdybon, 
kuri, tuo tarpu, ves draugijos 
organizavimo darbą, įėjo L. 
Prūseika (pirm.), J. Benesevi- 
čiutė (Šukienė) (raštininku) ir 
J. Dainius (kasininku).

“Draugai įstoję naujon or-

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD. CK. sekretorius ir 

“L.”, redakcijos narys.
ganizacijon pasižadėjo kuo en
ergingiausiai darbuotis. .. Gali 
prigulėti visi, kurie simpatizuo
ja draugijos tikslui, išėmus 
priešus organizuoto socialistiš- 
ko judėjimo. Manoma, kad šią 
savaitę kituose miestuose įsi
kurs dar keturios kuopos.” 
(“L.” No. 65, 1915)

Tai pirmas “Laisvėje” apra
šymas ALDLD tvėrimosi ir mū

sų organizacijos reikalų.
Gi “Laisvės” No. 68, 24 

rugpjūčio, 1915 metais, drg, 
Prūseika, tuolaikinis organiza
cijos pirmininkas, davė ilgoką 
straipsnį apie Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiją, kur 
aiškiai statė klausimą: “Ar- 
mums reikalinga rimtesni^“ 
knygų, gvildenančių socialistic 
kąjį klausimą? Vargiai rasis- 
susipratęs darbininkas, kuris, 
nepripažintų panašių knygų rein 
kalingumą.”

Draugas L. Prūseika citaW 
Draugijos steigėjų primtą re
zoliuciją, kuri nurodo būtiną' 
reikalą tokios organizacijos. Jis4 
jau rašė, kad jau įsisteigė ke* 
turios kuopos su 60 narių. Nu-< 
rodinėjo, kad greitai draugija; 
turės 500—600 narių, kad ji 
leis “knygas iš įvairių mokslo' 
šakų ir iš dailiosios literatūros- 
srities, bet svarbiausią atydą 
atkreips į leidimą knygų, gvil
denančių darbininkų klausimą'.”"

“Laisve” ir Mūsų 
Uždaviniai

Daugelis draugų ir draugių' 
daug energijos įdėjo į auklėji
mą milžiniškos Amerikos Lietu- 
vių Darbininkų Literatūros. 
Draugijos, kuri savo kuo?, 
pomis ir nariais apjuosė aplin-. 
kui visą pasaulį. Bet vyriausiu 
ir didžiausiu organizatoriumi 
buvo ir yra mūsų dienraštįą, 
“Laisvė”.

Daug mums gelbėjo “Lais
vė”. Iš savo pusės “Laisvė?^ 
atėjo į pagelbą ir ALDLD ku6- 
pos ir nariai. Kiek daug didiC 
lių parengimų parengė ir pa-, 
rengia mūsų kuopos ir ąpskrF* 
čiai! Tūkstantinės minios suei
na į “Laisvės” koncertus, va* 
karienes, piknikus. Iš visų kolo. 
nijų traukia busais, automobi-, 
liąis,- ^raukiniais ALDLD ną^ 
riai ir pritarėjai į dienraščio 
parengimus. Rūpinasi jų pasek- 
mingumu, stengiasi gauti “Lai
svei” darbų, su didžiausiu pa
sišventimu darbuojasi, kad. 
dienraštį paskleidus tarpe lįęf, 
tuvių, kad gavus daugiau naujų 
skaitytojų. Ypatingai daug AL
DLD kuopos pagelbėjo “Lais
vei” gavime naujų skaitytojų ir,, 
palaikyme senų laike šio b^įy, 
saus krizio.

Bet tas, ką mes atlikome pa-" 
gelbai išplatinimo “Laisvės” 
dar toli gražu negali mūs pa
tenkinti. Minint “Laisvės” 25- 
kių metų jubilėjų, visi ALDLD’ 
nariai privalo susirūpinti, kad’ 
kuo plačiausiai jį paskleidus, 
kad kiekvieno lietuvio darbi
ninko stubą lankytų mūsų dien
raštis. Tūkstančius dar naujų 
skaitytojų galima gauti “Lais
vei”, jeigu tik mes visi energin
gai mesimės darban!

Juk dienraštis “Laisvė” yra’ 
didelis, turtingas koresponden-" 
cijomis ne vien iš Jungtinių! 
Valstijų, bet iš viso pasaulio, ‘ 
kur tik yra lietuvių. “Laisvė” 
talpina teisingas ir greitas žiy 
nias iš visų visuomenę intere-ž 
suojančių įvykių. “Laisvė” tai
kia daug pamokinančių raštų, 
vertingų apysakų. “Laisvė” turi 
moterų ir jaunuolių skyrius, 
palaiko juokų kampelį.

Prenumerata pigi.
Manau, kad ALDLD kuopos, ‘ 

apskričiai ir nariai su padidin
ta energija darbuosis gegužėš 
mėnesį, kad gavus kuo dauJk> 
giausiai “Laisvei” naujų skai
tytojų. Kviečiu visus draugus in> 
drauges dar- su didesne ener-.x< 
gija platinti dienraštį “Laisvę”^ 
ir rūpintis daugiau gauti jaJL 
darbų ir sekmingesniais pada-^* 
ryti visus jos naudai parengi-, 
mus. Kas tik pajėgia, o tokių 
dar daug yra, tai privalo įsigytU 
“Laisvės” 25-kių metų jubilS-’į 
jaus certifikatus. Nei viena* 
ALDLD kuopa ir apskritys ntK" 
turėtų būti be certifikato.

D. M. Šolomskas.



Puslapis Dvyliktas Gegužės (May) 1,1936

Nuo Bepartyviško Sa- 
v- vaitraščio iki Komu

nistinio Dienraščio
Politiniai kalbant, “Laisvė” 

yra pergyvenus du laikotarpiu. 
Pirmaisiais aštuoneriais metais 
“Laisvė” svyruodavo tarp deši
niųjų ir vidurio socialistų, pas
kui tarp kairiojo vidurio ir 
bolševikų. Tai buvo “zigzagų” 
metai. Bet po vingio į dešinę 
sekdavo ilgesnis vingis pirmyn j 
ir į kairę. Visus zigzagus, to-! 
del, sudėjus krūvon, susidaro j 
bendra kryptis, tolydžio vedan-1 
ti vis arčiau prie bolševikų Ii-' 
nijos. Į šią gi liniją “Laisvė” 1 
įstojo 1919 m. rugsėjyj, tapda-l 
ma komunistiniu dienraščiu ir, 
priimdama Lietuvių Komunistų 
Sąjungos kontrolę.

Drg. Kapsukas Pasitikėjo 
“Laisves” Revoliuciniu 

Branduoliu
Santikiai tarp “laisviečių” ir 

“koviečių” kartais būdavo labai 
įtempti ir įkaitę. Bet šiandien 
pažiūrėjus į tų laikų “Laisvę” 
atrandį, jog apskritai nebuvo 
išeinama iš partijinio draugiš
kumo ribų.

Charakteringa, kad išvykda
mas į Rusiją ir paskui iš ten, 
jau po bolševikų revoliucijos, 

■ drg. Kapsukas rašė laiškų drg. 
‘ V. Paukščiui ir Prūscikai, 
“Laisvės” redaktoriams. Santi
kiai, vadinasi, nebuvo nutrūkę. 
Drg. Kapsukas apleido Ameri- 

Nuo1 čia prasideda naujas ką, neapleisdamas vilties, kad 
“Laisvės” laikotarpis, einąs be “Laisvė” su laiku galutinai at- 
jakių politinių dvejojimų iki, eis į revoliucinę poziciją. Ir 
šiol ir toliau. Taigi, minint j drg. Kapsukas neapsiriko.
“Laisvės” 25 metų jubilėjų kai
po laikraščio, galima būtų mi
nėt jos 17-tų metų sukaktį kai
po komunistinio dienraščio.

“Laisvė” Komunistinėj 
Kontrolėj

Laipsniškai Kairėn
Prisimena, kaip pirmajame 

“Laisvės” numeryje 1911 m. 
bal. 5 d. redakcija pareiškė, 
kad naujasis laikraštis būsiąs 
“bepartyviškas,” tik šiaip pa
žangus. Kurie jau tada buvo
me socialistai, abejojome, ar iš
silaikys “Laisvė” tokioj pilkoj 
pozicijoj. Kaip gi leidėjai, ga
na stiprūs socialistai, galės iš
eiti bepartyvišku keliu, kas 
reiškia—be jokio tikro kelio?

Del “Laisvės” pakraipos ne
teko ilgui abejoti. Juk paties 
num. 1 raštuose jau dvelkė so
cialistinė dvasia.

Su Lietuvių Socialistų Sąjun
gos “krikštynomis į Komunis
tų Sąjungą 1919 m. rudenį 
“Laisvė” jau oficialiai atsisto
jo po Komunistų Internaciona
lo vėliava.

Komunistinis judėjimas A- 
merikoj tada, tiesa, dar nebuvo 
vieningas — susidarė dvi Ko
munistų Partijos—tarimai “ru- 
thenberginiai - centristai” ir 
vadinami “tikrieji - kairieji.” 
Lietuviai komunistai taipgi su
skilo į dvi atatinkamas srioves. 
Paskui, apsi vieni jus, prasidėjo 
frakcijų laikotarpis Partijoj, 
kuris tęsėsi kelerius metus.

Visą laiką “Laisvė” stojo už 
komunistinę vienybę. Daugiau
siai žiūrėjo tiktai, katra srio- 
vė geriausiai sutampa su Ko
munistų Internacionalo princi
pais ir taktika.

Nesusiteršc
Iš karo ir pokarinio laiko

tarpio “Laisvė” išėjo švariau, 
negu bet kuris .kitas tada gy
vavęs socialistinis lietuvių laik
raštis, apart teisingą liniją už
ėmusios “Kovos,” kurią už tat 
pasmaugė Amerikos imperialis
tinė valdžia.

“Laisvė

I juo ryškesnę socialistinę va
gą “Laisvė” pasuko, kuomet 
1912 m. į jos redakciją įstojo 
drg. L. Prūseika. Politinių 
trūkumų ir krypavimų joje ma
tydavome; o vis dėlto drg. Prū- 
seikos ir V. Paukščio redaguo
jama “Laisvė” tada buvo ge
riausiai išlaikytas kairesniųjų 
socialistų laikraštis.

Kaip gi tai? Juk Lietuvių 
Socialistų Sąjunga tais laikais 
leido “Kovą”! Rodos, neįtikė- į “Laisvė” neskelbė karo pa
tina, kad tuometinis “privatus”: skolų bonų, nesusiteršė jokio- 
laikraštis “Laisvė” tikriau išlai-' mis Lietuvos “gelbėjimų” bei 

“atstatymų” bendrovėmis, o ve
dė kovą prieš jąsias.
“Laisves” Ryšiai

su Miniomis
Nežiūrint politinių trūkumų 

prieškariniais ir kariniais lai
kais, “Laisvė” visuomet gyvai 
atsilepė į kasdieninius darbinin
kų reikalus, į jų streikus ir 
bendras kovas. “Laisvė” tuo 
pačiu laiku neslėpė partijinio

kytų politinę liniją, negu Social
istų Sąjungos organas. Tačiaus 
ne kartą taip būdavo, kai “Ko
vą” redaguodavo dešinusis J. 
B. Smelstorius. Susidarydavo 
keista padėtis. Socialistų Są
jungos Pildantysis Komitetas, 
ypač kada jame būdavo tokių 

' draugų, kaip J. Šukys, J. Ra
manauskas, kartais eina kairiau 
už “Laisvę,” o pats Sąjungos 
organas dešiniau už “Naujie-

/ nas.” Pavyzdžiui, J. B. Smels-į savo veido. Jinai, tačiau, niekad 
torius redakciniame straipsnyje, nebuvo atsitverus ir nuo smul- 
linki Vokietijos kaizeriui lai
mėti karą “žmonijos labui!”

Sk Pozicija Karo Klausimu
V‘Laisvė” lygiai smerkė kai

zerį ir sąjungininkus (talkinin
kus) imperialistus; ėjo su 
“kairiuoju” Kautskio “viduriu” 
prieš karą, o iš antros pusės, 
užsipuldinėjo Lenino vadovau- 

k jamus bolševikus, kad jie šaukė 
darbininkus į griežtą klasinį 
karą prieš imperialistinį karą.

1916 m. pavasarį į Jungti
nes Valstijas atvyko drg. V. 
Kapsukas-MickeviČius, leniniš- 
kai nusistatęs prieš karą. So
cialistų Sąjungos Komitetas pa
ėmė drg. Kapsuką į “Kovos” 
redakciją. Sąjungos centras ir 
koviečiai apskritai tuojaus per
ėjo į Kapsuko pusę. Netrukus 
užvirė ideologinės imtynės tarp 
“laisviečių” neaiškios pozicijos 
ir “koviečių,” kas liečia “karą 
karui.” Tos imtynės tęsėsi ir 
drg. Kapsukui išvažiavus į Ru
siją, iki po Sovietinės revoliu-

| cijos. Paskui “Laisvė” jau aiš
kiau pradėjo krypti į bolševikų 
pusę.

kiųjų biznierių ir profesionalų. 
—Vienas kitas netikslus žodis, 
pripuolamai patekęs į “Laisvės” 
skiltis, nesugriauna “Laisvės” 
draugiško nusiteikimo linkui šių 
sluogsnių iš esmės.

Draugiškumo Tradicija
Nuo pat “Laisvės” įsikūrimo 

susidarė 
žmonėse 
čiai yra 
ni, negu 
socialistinio laikraščio < 
tojai.

Visa tai sukūrė ir 
žmonių prisirišimą prie 
vės,” ir jie kiekvienu sunkiu 
jai momentu 
kun. Petkum, 
kt.) vis davė 
paramos, ypač 
vės” pozicijos teisingumu kovoj 
už tuojautinius ir galutinuo
sius darbo klasės reikalus.

Populiarumas
Viena “Laisvės” ypatybių nuo 

pat jos pradžios buvo, — šalia 
politinių klausimų, duoti ir ben
dro turinio įvairių raštų. Lais-

ir plačiai išsivystė 
nuomonė, kad laisvie- 
draugiški, draugiškes- 
bet kurio kito buvusio 

darbuo-

išvystė
“Lais-

(pav., byloj su 
nepritekliuj ir 

jai nuoširdžios 
įsitikinę “Lais-

V. TAURAS,
buvęs vyriausias “L.” redaktorius, 

redakcijos narys.

Amerikos 
darbininku judėjime 
vaidmuo yra neįkai-

ROOSEVELTAS PASITI
KI, BŪK KAPITALISTAI 
“PANAIKINS” BEDARBE

ALDLD 14 Kp., 
Minersville, Pa. 
ALDLD 25 Kp., 
Baltimore, Md. 
ALDLD 15-tas Apsk 
Cleveland, Ohio 
ALDLD 180 Kp., 
Wilmerding, Pa. 
ALDLD 33 Kp., 
Pittsburgh, Pa. 
ALDLD 102 Kp., 
Hudson, Mass. 
ALDLD 63 Kp., 
Bridgeport, Conn. 
APLA 51 Kp., 
Wilkes-Barre, Pa. 
Pirmyn Choras, 
Great Neck, N. Y. 
ALDLD 190 Kp., 
Cleveland, Ohio 
LDS 79 Kp., 
Hartford, Conn. 
LDS 56 Kp., 
Hudson, Mass. 
Liet. Piliečių Kl. 
Hudson, Mass. 
LDS 34 Kp., 
Shenandoah, Pa. 
LDS 9 Apskr., 
Benld, III. 
LDS 93 Kp., 
Southbury, Conn. 
ALDLD 68 Kp., 
Hartford, Conn. 
ALDLD 161 Kp., 
Seattle, Wash. 
ALDLD 32 Kp., 
New Haven, Conn. 
ALDLD 9 Mot. Kp,. 
Norwood, Mass. 
ALDLD 144 Kp., 
Georgetown, Ill. 
ALDLD 225 Kp. 
Southbury, Conn.

$3.00

$2.75

$2.50

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00 ■

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00'

WASHINGTON, bal. 28. 
Roosevelto prekybos minis- 
teris Roper šnekėjo Jungti
nių Valstijų Prekybos Rū
mo suvažiavime, kad, girdi, 
privatiniai fabrikantai galė
tų išvest šią šalį iš krizio ir 
bedarbės. Valdžia jais pa-

sitikinti ir jiems pagelbė
sianti. Tuo tikslu jis pasiū
lė savo “10 punktų progra
mą.”

Ar ne keista tikėtis, kad 
panaikins bedarbę tie, kurių 
pelnų sistema būtent iššau
kia vis didesnes bedarbes? 
O kaip tie ponai “mažins” 
bedarbę, pasirodė čia jau 
Prekybos Rūmo suvažiavi
me.

Rengkite III MED DADVC* ^ur “laisve” 
Piknikus ULIvlLll I Allf\L Rengia

Du didžiausi Piknikam Parkai Brooklyn© 
Mieste. Iš visur privažiuojama tik už pen
kis centus fėro. {taisyta visoki patogumai 
daryt bizniui. Čia duodama koncesijos 

NAUDOTIS BARU.

ULMER PARK BAR IR GRILL
vieta pasilinksminimams. Patamauja- 
geriausios rūšies gėrimais, kaip tail 

alum, degtinėm ir visokiais vynais.

Puikiai įtaisyta 
ma valgiais ir$2.00

jos įsišaknėjimą miniose. Bet 
mes tuo dar nesitenkinsime. '

Nežiūrint užgesusios naujos 
ateivybės, mes turime stengtis 
su “Laisve” pasiekti vis dides
nes lietuvių mases, praimti nau
jus kad ir pagyvenusių žmo-

I nių rezervuarus.
Tebūna “Laisve” plačiausio 

Liaudies Fronto laikraščiu ir 
' taip lai dagyvena to laiko, kur 
jinai taptų Amerikos Sovietų 
Komunistų Partijos Lietuvių 

savo

$1.00

$1.00

$1.00

viečiai suprato, kad žmogus- yra 
ne vien politikas, bet ir žmo
gus.

Organizaciniai Nuopelnai
Organizaciniame 

lietuvių 
“Laisvės
nuojamai svarbus — visi drau
gai tatai 
čia prisiminti tik jos rolę iš
vystyme Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos, steigime Lietuvių Darbi- Sektoriaus dienraščiu ir 
ninku Susivienijimo, proletari- ■ 50 metų jubilėjų jau minėtų 
nių chorų kūryboj ir kt. Ne' kaipo Sovietinis amerikiečių 
veltui tat priešai dega pavydu, ; lietuvių organas! 
matydami “Laisvės” stiprumą, | V. Tauras.

su pranta, 
prisiminti tik jos 

Amerikos

Sekančios draugijos bei or
ganizacijų kuopos 
“Laisvę” su aukomis:
ALDLD 8 Kp., 
Cambridge, Mass. 
ALDLD 28 Kp., 
Waterbury, Conn. 
ALDLD 103 Kp., 
Hudson, Mass. 
Liet. Darb. Sus. 
3-čias Apskr. 
Brooklyn, N. Y. 
Liet. Darb. Koop. 
S. Bend. Suvaž., 
Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 13 Kp. 
Easton, Pa. 
ALDLD 84 Kp., 
Paterson, N. J. 
ALDLD 5 Kp., 
Newark, N. J. 
ALDLD 200 Kp., 
Hillside, N. J. 
LDS 1 Apskr., 
Boston, Mass. 
ALDLD 7 Apskr., 
Bridgewater, Mass 
ALDLD 13 Kp., 
Easton, Pa.
ALDLD 2 Apskr., 
Great Neck, N. Y. 
ALDLD Centras, 
Brooklyn, N. Y.

sveikina

$30.00

$25.00

$25.00

$24.00

$16.09

$16.00

$15.00

$15.00

$15.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

J. NALIVAIKA, 
ALPMŠ. CB. ’pirmininkas ir 

“L.” bendradarbis.

ALDLD 50 Kp., 
Rochester, N. Y. 
ALDLD 71 Kp., 
Bridgewater, Mass. 
ALDLD 20 Kp., 
Binghamton, N. Y. 
ALDLD 12 K p., 
Pittston, Pa.
ALDLD 9 Apskr., 
Minersville, Pa. 
ALDLD 155 Moterų 
Worcester, Mass.

ALDLD 136 Kp., 
Harrison, N. J. 
ALDLD 143 Kp., 

Reading, Pa.
ALDLD, 165 Kp., 
Linden, N. J. 
ALDLD 6 Apskr. 
Chester, Pa. 
ALDLD 212 Kp., 
Bayonne, N. J.

| ALDLD 15 Appkr., 
Cleveland, Ohio. 
Am. Liet. Pil. Kl., 
Freehold, N. J. 
ALDLD 39 Kp., 
Scranton, Pa. 
ALPMS 2 Apskr., 
So. Boston, Mass. 
Liet. Darb. Prog. Kl. 
Elizabeth, N. J. 
LDS Kp., 
Maspeth, N. Y. 
Lith. Citizens Club., 
Hudson, Mass. 
Liet. Ukėsų Kl., 
Bayonne, N. J. 
LDS 81 Kp., 
Gary, Indiana 
LDS 5 Apskr., 
New Haven, Conn. 
LDS 67 Kp., 
Montello, Mass. 
LDS 110 Kp., 
Lowell, Mass. 
Liet. Sūnų ir 
Dūk. Drg. 
Hartford, Conn. 
ALDLD 37 Kp., 
Lawrence, Mass. 
ALDLD 153 Kp., 
San Francisco, Calif. 
ALDLD 221 Kp., 
Bloomfield, N. J. 
ALDLD 51 Kp., 
Middlefield, Ohio

M

.$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00 
Kp.,

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.Q0

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$4.00

$5.00

$3.00

$3.00

$3.00

$1.00

$1.00

$1.00

$1.00

JUOZAS GEGZNAS
PUIKI RESTAURACIJA

Gerai pagaminami valgiai 
ir patarnavimas patenki

nantis kiekvienam.
DEGTINĖS, ALUS IR

kitokį gėrimai
Patogus Užejimas Grupėms

412 W. Susquehanna Av. 
Philadelphia, Pa.

Antrašas: 2506 Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y.
Užeikite pasilinksminti ir susipa
žinti su Ulmer Park savininku, su

PONU CHARLES FRANZEN
Su juom pasišnekėkite apie Ulmer Parko pAsirandavo- 

jimą savo Draugijų parengimams.

ANTANAS KASMOČIUS
GRAŽIAI ĮRUOŠTA VIEŠA UŽEIGA

£ia užėję tikrai jausitės patekę į tin
kamą vietą ir atsilankysite dažniau.

VISOKIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS .
GERI STEAK’AI IR KITI VALGIAI

Antano Kasmočiaus vieta skersąi gatves nuo 
“Laisvės”, ant kampo Lorimer ir Ten Eyqk. Sts.

49 TEN EYCK ST., BROOKLYN
Gražiai priimame svečius iš kitur atvykusius.

Tel. Evergreen 8-8520 ’
i •

BOSTONO APIELINKES “LAISVES” NAUDAI

PIKNIKAS
Didžiausias Bostono Apielinkėj Piknikas, kurį 
rengia Darbininkiškų Organizacijų Apskričiai, 

f
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Kaip kitais metais, taip ir šiemet organizacijos skuja 
puikias pinigines dovanas prie įžangos bilietų. Tad 

išanksto įsigykite įžangos bilietus. ,,

GEROS MAUDYNES IR PATOGI SALE ŠOKIAMS.
Bus puiki muzikališka programa ir prakalbos per garsiakalbį
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Rengėjai prašo kitų organizacijų tą dieną nieko nerengti ir širdingai ’ 
kviečia dalyvaut Šiame parengime.

Bus Vose Pavilion Parke
MAYNABD, MASS.
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ir žinių neken

Mūsų dienraščio “Laisvės” 
metų jubilėjaus proga ten- 
sustoti ir pažvelgti į mūsų

J. JUŠKA, 
teatraiininkas-1 ošėjas ir 

bendradarbis.
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25 
ka 
pergyventą laiką, pasidžiaugti 
j^s nuopelnais, pasipuošti nau
jai vaizdingais ir senais prisi
minimais.

Daug kas pasaulyje pasikeitė 
šiame laikotarpyje, daug įvai
rių lekcijų gyvenimas išmoki
no tobulesnio surėdymo siekian
čius žmonijos narius, bet mūši] 
pažangiosios spaudos kultūrin
gas darbas ir prakilnus tikslas 
pasilieka vis tas pats—svarbus, 
nuopelningas ir brangus. Todėl 
“Laisvė,” kaipo darbininkiškos 
apšvietos šaltinis, mums yra 
nepavaduojama, brangintina. 
Josios jubilėjaus džiaugsmas to
dėl yra mūsų visų bendras, di
delis džiaugsmas.

Lengva pasakyti 2o metai, 
bet laikraščiui išgyventi tiek 
metų nėra taip lengva, žmonės, 
kurie laikraštį remia, ir žmo
nės, kurie laikraštį leidžia, yra 
idealistai. Tik pasidėkavojant 
idealizmui, sunkiam darbui ir 
pasiaukavimams, mūsų spauda 
gali susilaukti savo jubilėjų.

Šiandien mes matome “Lais
vę” išbujojusią į populiarišką 
(farbo žmonių dienraštį su rink
tinėmis gabiausiomis spėkomis 
jos štabe. Redakcijos nariai, 
spaustuvės darbininkų sąstatas 
ir techniški įrankiai pirmos ru

ošies. Bet man prisimena pir
mesni metai, kuomet “Laisvė” 
to visko neturėjo. šiandien, 
reiškia, mes matome padarytą 
didelį progresą, kuriuomi dabar 
tenka pasidžiaugti,
linksma yra matyti, kad, ap
vaikščiojant 25 metų jubilėjų, 
pasireiškia atnaujinto draugiš
kumo ir broliškos vienybės1 dva
sia; matome vėl senus ir naujus 
draugus darbe prie “Laisvės,” 
ryžtamės platesniu ruožtu gy
venti ir veikti išlaisvinimui dar
bo žmonių nuo kapitalistinio 
jungo, įsteigimui teisingos tvar
kos, atmesdami visus nenaudin
gus asmeniškumus.

Darbas apšvietos ir kovos 
prieš darbininkų išnaudotojus 
?ra pilnas įdomių epizodų, bet 
man prisimena ryškiausias jų 
reakcijos siautimo metais, 1918- 
1919 m. laikotarpy, kuomet 
Palmerio agentai buvo padarę 
užpuolimą ant “Laisvės.”

Užpuolimo buvo tikėtasi, ka
dangi reakcionieriai tada visur 
darė “raudonųjų” ablavas ir 
tik keletą dienų anksčiau buvo 
užpuolę ant rusų laikraščio 
“Novij Mir,” sumušė pasiprie
šinančius spaustuvės darbinin
kus ir išdaužė viską viduj.

—Užpuls ir ant mūs,—prasi- 
• tariau redakcijoj dirbantiems 

draugams.—Saugokitės, nes jūs 
neesate piliečiai,—sakiau jiems. 
• —Bet tu juk esi pilietis,— 
pastebėjo vienas redaktorius.

—Taip, aš esu pilietis, bet 
prastas redaktorius. Jeigu jus 
išdeportuos, kas tada bus su 
dienraščiu?

Kas tada bus—tai klausimas, 
kįiris įkirusiai graužė man gal
vą ir koks tai slaptas nujau
simas, rodos, sakyte sakė, kad 
tikrai taip atsitiks.

Ir atsitiko.
Vieną gražią dieną per pietus 

atvažiavo pogromščikai, šnipai 
su reporteriais, įtūžę kaip vil
kai, ir pirmiausia puolė admi
nistraciją. Drg. V. Paukštys, ta
da ėjęs atsakomingojo redak
toriaus pareigas, ir kiti redakto

riai buvo dar nesugrįžę nuo pie
tų. Redakcijoje buvom tiktai 
du, aš ir drg. Jakas. “Laisvė” 
tuomet buvo ant Grand St. Ka
žin kaip paspėta mums laiku 
pranešti taip, -kad ir drg. Ja
kas dar spėjo pasprukti.

Pagaliaus pogromščikai suū- 
*Žė | redakcijos kambarį, kuris 
buvo antrame namo aukšte. Aš 

usiai Vašiau pirmam pus-

Puslapis Tryliktas

mas į nepageidaujamus svečius. 
Vyresnysis šnipas tuojau pra
bilo :

—Kur yra redaktoriai?
—Išėjo pietauti,—atsakiau.
—Kada jie sugrįš?
—Nežinau.
—Kada jie visuomet valgo 

pietus ir kada sugrįžta?
—Nuo 12 iki 1.
—Bet dabar jau beveik 2 va

landa, kodėl jie nesugrįžta?
—Nežinau.
—0 kas tu tokis?
Pasakiau savo vardą ir paaiš

kinau, kad esu žinių vertėjas, 
vedėjas pirmojo puslapio.

—Ar pilietis?
—Taip.
—Parodyk popieras?
Parodžiau.
—žiūrėk, jis ir kareiviškos 

tarnybos ženklą turi,—pastebėjo 
vienas šnipo gizelis.

—Ar buvai kariuomenėj 
ke karo?

—Taip. Štai kareivinis 
dijimas, — tariau, pakišęs 
karinį dokumentą.

—Tai kodėl tu čionai dirbi?
—Todėl, kad čionai darbą ga

vau.
Tuo tarpu užpuolikai darė 

redakcijoj kratą ir ištraukę iš 
deskų stalčius su rankraščiais 
krovėsi ir nešėsi į savo troką. 
Priėję prie mano stalo irgi 
puolėsi prie stalčiaus ir ėmė 
viską, kas tik ten buvo, net 
asmeniškai man atsiųstas atvi
rutes bei laiškus. Vienas šni- 
pukas griebė už parašytų žinių 
pirmam puslapiui, kurias tu
rėjau neužilgo paduoti raidžių 
rinkėjui.

—Nelieskit mano darbo—už
protestavau ir uždėjau ranką 
ant ant stalo gulinčių rankraš
čių.—Jūs man turėsite užmokėti 
už dienos darbą, jeigu paimsit 
Šiuos rankraščius, — perspėjau 
šnipą. t

—Ką daryti?—užklausė šni- 
pukas vyresnįjį.

—Leave him 
pogromo bosas, 
fiskavo.

—žiūrėk, jau
o redaktoriai dar vis nesugrįž
ta. Argi jie taip jau alkani 
buvo, kad taip ilgai valgo?— 
vėl manęs klausia vyresnysis 
šnipas.

—Nežinau.
—Na, mes jų čia nesulauk

sim. Tu pasilik, — užkomanda- 
vojo vyresnysis šnipas savo gi
zeliui, ir kiti išėjo, išsinešdami 
viską, kas tik jiem pakliuvo.

Paliktas šnipelis sėdi, o aš 
skubinu rašyti žinias, tikrai 
nežinodamas, ar bus kam jas 
sustatyti, ar ne. Kažin ką jie 
padarė spaustuvei, galvojau. O 
mano “svečias” vis kamantinė
ja:

—Kaip tu gali čionai dirbti, 
juk tai bolševikų lizdas, o tu gi 
pilietis ir dar eks-kareivis?

—Kiekvienas žmogus dirba, 
kur tik darbą gauna. Tūkstan
čiai kareivių yra be darbo, ap
vilti savo ponų, už kuriuos jie 
kariavo. Kaip šiuntė į frontą, 
viską žadėjo — ir darbus ir vie
tas geras, bet po karo viską 
pamiršo. Aš labai džiaugiuosi, 
kad šie geri žmonės man pra
gyvenimą duoda.

—Geri žmonės?
’ —Taip, labai geri, teisingi, 
draugiški ir biednuolių užtarė
jai.—Bet, pamaniau, ką čia jam 
aiškinti, juk jis šnipas. Pa
siėmiau rankraščius ir nusisku
binau į spaustuvę. Linotypas 
dar dirba. Sužinau, kad iš
vežė drg. Valatką, menadžerį. 
Pasidėkavojant jo šaltam apsi
ėjimui, spaustuvėj pogromo ne
daryta. Prie linotypo dirbo 
drg. Mizara.

—Na, drauge Mizara, palik 
linotypą ir eiva redakcijon; lai 
drg. Undžius čia savaip susi
tvarko,—tariau jam.

šnipas vis dar sėdėjo,

V. ANDRULIS, 
vyriausias “Vilnies” redaktorius, tūlą laiką 
dirbęs “Laisvėje”, senas “L.” bendradarbis.

redakcijoj jau buvom dviese. 
Drg. Mizara prie vieno stalo, su 
korespondencijom ir straips
niais, o aš prie kito—su savo 
darbu. Editorialai ir kiti raš
tai ateidavo “aplinkiniais ke
liais” nuo pasislėpusių redak
torių. Ir taip turėjom dirbti 
kol viskas susitvarkė. Bet 
spaustuvė tuomet prarado gerą 
technikos darbininką, o redak
cija jį išauklėjo į autoritetin
gą rašytoją, prakalbininką ir 
vadą — drg. R. Mizara, kuris 
savo gabumais, 
darbštumu mūsų 
visuomenėj tapo 
mas asmuo.

Dabar “Laisvė”
jusi ir auklėja daug kitų drau
gų, kurie dirba ir dirbs del 
darbininkiškos visuomenės labo. 
“L-vė,” todėl, yra ne vien liau
dies švietėja, bet sykiu ir mūsų 
veikėjų auklėtoja, šis faktas 
padaro “Laisvės” jubilėjaus 
džiaugsmą dvigubai didesniu. 
Nuo savęs noriu palinkėti, kad 
pergyventais patyrimais pasi
mokinę ir plataus apsivienijimo 
svarbą supratę, nauju ūpu ir 
didesniu pasiryžimu dabar visi 
stotume .“Laisvei” talkon, kad 
ji pataptų vienu iš tvirčiausių 
darbo klasės fortų, kurio nega
lėtų paimti jokios reakcinės 
spėkos ateityje.

R. židžiūnas.

KĄ Aš GAVAU SKAITY
DAMAS “LAISVĘ”

26-ši metai tam atgal dar 
prieš “Laisvės” įsteigimą aš 
buvau kaip ir kokis paklydė
lis, nežinodavau, kur aš pri
klausau arba kokiu keliu aš 
privalau eiti. Tai yra: ar tau
tišku, ar religišku, ar komu
nistišku, ar kitokiu kokiu. Bū
davo kada noriu eiti į paren
gimus ar kitokias kokias ce
remonijas, tai ilgai mąstau,] 
kur eiti: ar į tautininkų, ar į 
komunistų, ar į parapijonų. Ir 
tada su manim visaip atsitik
davo; ir vienur, ir kitur įlys- 
davau. Kuomet išėjo “Lais
vė” ir aš pradėjau ja skaityti,

bot

tai ji man parodė tikrą kelią, 
kelią komunistišką, kelią re
voliucinį, darbininkų kelią, ku- 
riuomi mes, darbininkai, eida
mi pasiliuosuosime iš kapita
listinės vergijos. Reiškia skai
tydamas “Laisvę” aš gavau 
klasinį supratimą arba pama
čiau, kad yra ant šio pasaulio 
turtingųjų, išnaudotojų kla

bi e d n ų j u, pavergt ų j ų
Ir taipgi supratau,

nu padėti revoliuciniams dar
bininkams kovot, kurie kovoja 
už paliuosavimą pavergtosios 
klasės ir sykiu manęs.

Kada aš, jau beskaityda
mas “Laisvę”, tapau tikrai 
persitikrinęs, kad revoliucinių] 
darbininkų kelias, kuriuomi aš 
jau einu, yra teisingas ir ge
ras, tai man buvo nelabai sun
ku ir mano draugė arba pati] 
patraukti eiti sykiu su manim,' 
nors ji ir buvo labai religin-

Sūnui gi mano jau nebe- 
ant sriovių1 

būdamas

ga.
prisiėjo stovėt 
kryžkelio. Jis dar 
kūdikis ir tik pradėjus jam: 
keverzot, buvo pastatytas ant] 
darbininkiško kelio. Dabar ir 
jau daug metų atgal tarp mū
sų trijų arba mūsų šeimynoj I 
vienodos laisvos pažiūros, vie-] 
nodos laisvos mintys, vienodas1 
klasinis supratimas. Tankiai 

] visi trys tarp savęs pakalbam !
štai ka: Ot, kad visos lietuviu 
šeimynos būtų skaitę “Laisvę” 
ir tapę klasiniai susipratusio
mis ir kad visų kitų tautų šei
mynos irgi būtų skaitę savo 
kalbose komunistiškus laik
raščius ir taipgi tapę klasiniai 
susipratusiomis, tai šiandien 
jau turėtum sovietinę tvarką 
visam pasaulyje, prie kurios 
nieks mus darbininkus nebe
galėtų išnaudoti ir gyventum 
linksmai, nes nebekankintų 
ekonominės sąlygos.

J. Juška.

Pirkite pas tuos biznierius,

Justinas Stankus
S ^statytojas Ortleibs Alaus

Draugijų parengimams, vestuvėms, ir įvairioms 
rems bei pokiliams užsisakykite alaus per

JUSTINĄ STANKŲ "
2010 E. Sergeant St., Philadelphia,

JIS JUMS PERSTATYS ORTLEIBS BEER
Stiprus ir priimnus gert alus.

O Stankaus patariįavimu būsite pilniausiai patenkinti

Taip pat Stankus ^pristato alų ir saliūnams, tad pir- 

 

kitcNiš savo žmogaus.

TUOJAUS ŠAUKITE: REG. 1501.

36-42 Stagg St. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
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čia parodoma dalis Varpo keptuves, kur kepama sekamos 
duonos: rūgšti rugine, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų ru
gių, senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukes. Puikiausias pasirinkimas 
skaniausių keksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pasteries, Apple Turnovers 
ir Jelly Rolls. Skaniausi Varpo Keptuvės vestuvėm ir parėm 
keksai. Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, spe
cialiai greitai pristato. Ant jūsų pareikalavimo, sukeiksime 

informacijas delei svorio ir kainų.

Antrašas: 36-42 Stagg Street., Brooklyn, N. Y.

Charles A. Wayshville
(Kazimieras A. Vaišvila)

Brockert’s Ale Distributorius
Plačiai žinomas Massachusetts Valstijoje 
kaipo pristatytojas saliūnams, restauraci
joms ir < Draugijų parengimams alaus.

UŽSISAKYKITE ALŲ DABAR
Draugijos bei organizacijos, kurios turėsite vasarinius pa
rengimus, piknikus bei išvažiavimus, nesivėlinkite užsisa- 
kyt alų, ir užsisakykite pas lietuvį, kuris jums patenki

nančiai patarnaus.

Lietuviai, kurie tik laikote alines, tuojaus 
rašykite bei telefonuokite Vaišvilai del 
platesnių informacijų apie pristatymą jum

PAGARSĖJUSIO ALAUS—BROCKERT’S ALE.
Ofiso Telefonas Dedham 1731. Rezidencijos—Dedham 1512-W.

Prašome įsitemyt mūsų firmos vardą ir antrašą:

Brockert’s Ale Distributing Co
851 Washington Street, Dedham, Mass

OSVALDO KYBURIO
RESTAURANTAS ir KABARETAS

Puikiai įtaisyta vieta, vadinama

Oswald’s Cypress Hill Dancing HaU
Patogu pasilinksminti ir tinkamai čia patarnaujama 

visokiais gėrimais, kaip tai: degtinėmis, alum, 
vynu ir lengvesniais gėrimais.

Graži svetainė vestuvėm^, parems bei organizacijų 
parengimams.

PRAŠOME KREIPTIS SEKAMU ANTRAŠU:
948-950 Jamaica Avenue- Brooklyn, N. Y.

Arti Elderts Lane Eleveiterio stoties.

PASIDABINKITE SAVO PLAUKUS
Prastas plaukų garbiniavimas vietoj pagražinti pa
gadina plaukus. Taigi dabindamosi plaukus saugoki
tės, kad -nepadabintų prastu senovišku būdu dary
dami ir neturėdami moderniško mokslo supratimo.
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE 
o

Padarome naujovi- 
nio mokslo būdais 
sulyg Frederics One 
Minute Permanent 

Wave.

Tą naujo mokslo patarnavimą

Modern Beauty

FREDERICS 
ONE MINUTE 
PERMANENT 

WAVE

Yra naujas moksli
nis būdas, daromas 
naujai išrasta ma
šina. Greitas natū
ralūs garbiniavimas 
su pilnu saugumu.

galite gauti

Parlor
354 Greenniount Ave., Grantwood, N. J.
GEORGE STASIUKAITIS, savininkas. TEL. CLIFFSIDE 6-0570

ANTANUK. RAILOS
Augštos Rūšies Restauracija ir Gėrimų Įstaiga

Main Street ir Kampas Vine St., Montello, Mass
TAI LIETUVIŲ TAUTIŠKAME NAME

Kada tik esate Montello, užeikite pasima
tyt su Antanu Raila. Pas jį gausite geriau
sią ir patinkamiausią patarnavimą, geriau
sios rūšies valgiais ir gėrimais. Ypatingai , 
Raila bus prisiruošęs puikiai priimti svečius 
Dekoracijų. Dienos šventėse, tai yra laike 
Lietuvių Taut. Namo 3 dienų parengimo.

PRIVATINIAI KAMBARIAI KOMPANIJOM

čia yra palaikoma pa
vyzdinga tvarka — nė
ra triukšmo ir niekas 
svočių neužkabinėja.

Monteiliečiai taipgi visi 
žinokite, jog pas Railą 
yra puikiausias laiko 

praleiditnas.

Lietuvių Tautiškam Name, Kamp. Main ir Vine Sts

Baranauskas ir Kudarauskas 
užlaiko puikiausiai įtaisytą 

VALGOMŲJŲ PRODUKTŲ KRAUTUVĘ 
Tai didžiausia tos rūšies lietuvių krautuvė Worcestery 

118 Millbury Street Worcester, Mass.
Užeikite, arba saukite: Telefonas 6-0086
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ŠfcNAS VINCAS.

VARGŠAS UNGURYS
Trumpa Apysakaite.

>
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tarsi ty- 
metėją 

padaręs,

jums duos? Butelis, 
čia, lig dar daugiau 

Dūkstančio vėjo ūžimą gat- erzindamas, tinkoj
VČse, iškabų girgždėjimą bei įtartum pramuštam lede, suai- 
puo stogi] krintančio sniego I žėjusią skylę, nukrito stačias 
šiužesį, perskriodė kurtus, 
trumpas vienų durų šlamštelė
jimas. Stipriai užtrenkęs pas
kui save duris, lyg ko tai sutu
rėtas, stovėjo augalotas, stam
baus subudavojimo, pailgo 
Veido ir veidui pritaikyta, il
ga, dievo duota ir dribtelta no
sia vyriškis. Kiek pastovėjęs, 
plačią kailinukų apykaklę už
sivertė ant ausų, įtraukė, tarsi 
Želvė-čerepokas, kaklą ir di
deliais, sunkiais žingsniais 
matuodamas, pradėjo sukiotis 
iš gatvės į gatvę, darydamas 
tiesesnį ir, suprantama, trum
pesnį kelio galą darbavietės 
link.

Gatvėse, kur-nekur, prie ša
ligatvio prisiglaudęs, lig ir nu
sigandęs, apsnigtas, tūnojo 
yienas-kitas automobilis. Kur- 
nekur, taippat susigūžinęs, 
skubėjo vienas-kitas kapitalis
tinės vergijos vergas bei ver
gė. Kaip-kur, iš lėto, slidinė
damas, purtydamas galvą ir 
prunkštaudamas, traukė pieno 
buteliais prikrautą vežimą ar
klys, o pienius, bėgiodamas 
nuo vienų durų prie kitų—sta
tinėjo pilnus pieno butelius ir 
rankiojo tuščius.
4 Pradžioj šios apysakaitės 
jau apibrėžto vyriškio figūra, 
ąrba’ patsai kertinis apysakai
tės akmuo, Ungurys, buvo py
kęs ir perpykęs ant savo mo
ters. Jis jau per dešimts me
tų išgyvenęs su ja, ypatingai 
pastaraisiais laikais, pradėjo 
vis tankiau ir šiurkščiai! erge- 
Jiuotis. O vakar vakare ir 
apsistumdyti prisiėjo tik ve- 
luk to, kad jis norėjo nueiti į 
saliūną pasimatyti su “drau
gais,“ o moteris nedavė jhth 
pinigų ant taip vadinamos — 
fringes.
l Gi šįryt, kada jis jau ir 
taip surūgęs atsikėlė ir apsi
rengė eiti į dirbtuvę, tik pasė
koj dviejų nuotikėlių, pagie- 
žos> mažiutis, slieko didumo 
kirminėlis, išaugo į didžiausią 
ir pikčiausią gyvatę! Jis sėdęs 
prie pusryčių, ar tai norėda
mas nugandyti savo moterį di
džiąja savo spėka, ar apmau
dai paveikus, imdamas minkš
tai virtą kiaušinį taip suspau
dė, kad, jo kevalui sulūžus, per 
tarpupirščius ištriško abudu 
tryniai! Ungurys degė ir 
Mdegė!
“ Jis nieko nesakydamas, 
duodamas suprasti, kad tai 
k'altė, kam išvirė tokius mink
štus kiaušinius—griebė po vie
ną iš lėkštės ir taškė į sienas, 
kol neištaškė visą pustuzinį 
kiaušinių ir numaliavojo 
nas, kaip amerikonai kad 
ko—“liuks laik ėl!” Taip 
tepliojęs kambario sienas, 

‘ Šoko nuo stalo kaip įgiltas, 
Užsidegė cigaretą ir porą dū- 

kmų patraukęs ir nusviedęs de
dantį cigaretą į kampą, vėl at
sisėdo prie stalo, kur netrukus 
įvyko ir kita ekspliozija.

Įsipylęs į puoduką cukraus 
ir kavos, drebančiomis iš pyk
čio rankomis, bandė atvožti 
popierinį dangtelį nuo butelio 
pieno. Su pirštais negalėda- 
ihas dangtelio atkrapštyti, pa
siėmė peilį ir tam pasprūdus, 
truputėlį įsidūrė į ranką. Nors 

’visas nutirpo iš apmaudo, bet 
visgi susilaikė nuo galutino pa
kėlimo ir viskas gal būtų tuom 
ir užsibaigę, bet...

Lyg tyčia, kaip yra sakoma, 
•—kur trumpa, ten ir trūksta. 
J' butelio kaklą būta sugrūsta 
net čieli trys dangteliai, žmo
gelis ,jau ir taip vos susilaiky
damas nuo ekspliozijos iš pyk- 

-čio, iškrapštęs vieną dangtelį 
h’ radęs kitą, tą iškrapštęs — 

ta > trečią—šėlo ir pašėlo! Jis

ant aslos, nei lašeliui pieno 
neištiškus!

Čia jau, vargšui Unguriui, 
buvo perdaug pasityčiojimo. 
Ir kur jūs matėte? Ne tik gy
va jo moteris, bet ir negyvi 
daiktai—kiaušinis ir pieno bu
telis iš 
laiko! 
galvos, 
trenkė
įnirtime, tartum turkiškoj pir
tyj šusdamas—nešėsi dirbtu
vės link.

jo tyčiojasi, ant juoko 
Todėl jis, kepurę ant 
valgnešėlį į ranką, už- 
paskui save duris ir

metų, 
vakaras-rytas 
tomis pačio- 

Nuo namų iki

“Et, Ungury, Ungury. . . Tu 
boba, o ne vyras!” išsimetinė- 
jo pats sau. “Kam iš pat pra
džios reikėjo pradėt atidavi- 
nėt bobai savo pėdės?. . . Juk 
vyras uždirba, tai jis ir bosas 
ant savo uždarbio, o ne jo bo
ba ! Ne vyras privalo kauly
ti iš bobos pinigų, bet boba iš 
vyro, ot kaip! Fe. . . Net^pa
čiam gėda, kad daviau bobai 
apsimauti savo kelinėmis! Ge
rai man vienas prietelius sa
kė:

“ ‘Nepavyzdžiu tau, Ungury... 
Jeigu jau užsimanei mergos, 
tai dieve tau padėk, vesk ją... 
Bet žinok, broli, kad glaudiesi 
prie jau ne vieno apraškyto 
serbentos krūmelio’.

Gegužės (May) 1, 1936
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Jis jau per dešimts 
rytas-vakaras, 
kaip vaikščioja 
mis gatvėmis, 
dirbtuvės, jam taip buvo žino
mas kelias, kad jis ir užsimer
kęs žinojo kiekvieną užsisuki
mą, šaligatvio kalnelį, luomelę 
ar lygumėlę. Bet. . . šį rytą, 
pykčiu degdamas, o vėjui nuo 
stogų sniegą už apykaklės be
riant ir dar labiau erzinant, 
jis nei nępasijunta, kaip pra- 
žioplina vieną gatvelę ir nu
tolsta nuo dirbtuvės net kelis 
lygiai ketvirčius, čia jis, ne
turėdamas ant ko danties at
kasti, o kad parodyt, jog ir 
čia niekas daugiau, kaip tik 
jo moteries kaltė — trenkė 
valgnešelf su visu labu į ap
griuvusio mūro sieną, atsigrįžo 
ir pasinešė dirbtuvės link.
. Dirbtuvės atsikišusiu stogu 
prieangis, kur išsižergęs stovė
jo vartų sargas, atrodantis į 
kokio tai išgamos vienu dan- 
čiu nasrus, jau baigė ryti jam 
reikalingą kiekį vyrų ir mote
rų. O prarijęs paskutinį kąsnį 
—Ungurį, sirenai surikus, užsi
čiaupė ir prasidėjo mašinų 
dūzgimas, diržų čiužėjimas, 
kas sudarė armoniją kunigų 
nupiešto pragaro—verksmas, 
vaitojimas ir dantų griežimas.

Ten mūsų Ungurys, pristo
jęs šerti vilnas ėdančią maši- 
ną-karštuvus, su niekuom ne
šnekėdamas—šėrė net su įnir
timu, tarsi pasiryžęs užgrūsti 
jos neprisotinamus nasrus. Jo 
mintis sukosi, tai nulėkdama į 
tolimą praeitį, viengungio gy
venimą, vestuves, tai vėl grį
žo į dabartį, kivirčius su žmo
na ir, juo jis daugiau apie sa
vo žmoną mislirio, tuo labiau 
ant jos pyko.

“Tik pamislykite“, mąstė 
jis. “Tiesa. . . Prieš apsive- 
siant aš buvau prasigėręs, 
prasikazyravęs ablavukas. Ne
buvo tos darbavietės, kurioje 
aš nebuvau dirbęs tol, kol, pa
dirbęs savaitę laiko, spjauda
vau darbdaviui į barzdą, arba 
darbdavys pirma mane išgul
davo ... Ne vieną šeštadienio 
ir sekmadienio naktį praleis
davau už grįtų.

“Gi paskutiniu laiku, ištu
pėjęs net tris mėnesius, išėjęs 
ir susitikęs šitą netikėlę, iš 
piktumo, o vien tik iš piktu
mo—apsivedžiau. Bet kas iš 
to? Ką aš dabar turiu? Per 
dešimts metų, diena iš dienos, 
plėšiu kaip mulas, o kaip nie
ko’ neturėjau, taip ir neturiu... 
Boba sako, kad niekas neatlie
ka, viskas pabrango. . . Me
luoja bjaurybė!

“Veikiausia, kad ji dedasi pi
nigus į banką ir rengiasi ma
ne pamesti, tai ir erzina, štai 
kur šuniukas pakastas! Kad 
ir šįryt, ar ne del didesnio 
įerzinimo padėjo tokius minkš
tus kiaušinius ant stalo?. .. 
Kaip dievą myliu, ne kitaip. 
Ar ne jos darbas sugrūsti į 
butelio kaklą net čielus tris 
viršelius? Taip, tikrai taip... 
Juk gera pati, atkimšus butelį, 
pastato ant stalo, arba įpila į 
tam tikrą puodelį... Tuom 
buteliu ne į sieną, bet jai rei
kėjo kaukštelti į tarpuragį, tai 
būtų buvę bent vyriškai!

netikusia at-

galo, 
jau ji 
meili, 
padarė išvedimą,

remdamasis 
nei per pus, 
kaip kitados

iviedė butelį į sieną, kad nors 
buteliui sudūžus ant širdies 
pasidarytų lengviau, bet kas
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“Tai pataikyta, kaip pirštu 
į akį. . . Juk jau net ctaįmts 
metų kaip vedę, o šeimynos 
kaip nėra, taip nėra. . . Tai 
ir bus jau ne vieno lamdyta ir 
išlamdyta merga.”

Ir taip jis, kaip gaidys įsi- 
narpliojęs į siūlus, juo ilgiau 
trypė, sukiojosi, tuo labiau 
narpliojosi: juo daugiau žiū
rėjo į savo moterį vien tik iš 
•blogosios pusės, tuo jinai, blo
gesne, bjauresne 
rodė.

O ant 
tuom, kad 
nėra tokia 
kad buvo,
jog ji turi jau ir kitą mylimą 
ir jieško tik priekabės, prie
žasties, ant kurios remdamosi, 
galėtų jį pamesti ir pasiteisin
ti. Tokį išvedimą padaręs, 
taip užsidegė, kad, įgrūdęs 
perdaug vilnų į mašiną, už- 
sprangdino ją,' nulakstė dir
žai ir mašina sustojo.

Gi tikrenybėj, tai jo mote
ris, matydama, kad vyrui ži
nant negalės pasidėti nei cen
to juodai dienai, kad jis, jei 
žino, jog pas ją Randasi atlie
kamas doleris, tai, jei ne gra
žiuoju, tai piktuoju paims, 
prakazyruos ir pragers, ji, su
versdama visą bėdą ant bran
gumo, dėjosi dolerį prie dole
rio į banką ir jau buvo susi
taupius net kelis lygiai šimte
lius.

“Gerai žmonės sakė“, min
tijo jo žmona: “Laukis gimė, 
laukiu ir dvės. Patikėjau jo 
prižadais: ‘Negersiu, nekazy- 
ruosiu, nesipešiu, pasitaisy
siu... Tik tekėk, Petronėle, 
už manęs, o viskas bus gerai’. 
Tai kam dabar krimstis? Kaip 
pasiklojau, taip ir išsimiegu... 
Kęsiu, kol bus pakenčiama, o 
kaip tik nebus galima susiro- 
kuoti, špyga į panosę ir einu 
sau!

“Juk aš jokios, ką žmonės 
vadina ‘meilės’, ‘įsimylėjimo’ 
—neturėjau ir neturiu. Tekė
jau tik iš paprasto reikalo, kad 
atėjo tekėjimo laikas, kad n,e- 
likčiau visų per dantis trau
koma—‘senmergė’. Jis apie
meilę irgi tik tiek nusimano, 
supranta, ką ir 1 
riškas gyvūnas—pareiga ir
viskas.

“Ah!... Kaip aš būčiau lai
minga, jei vietoj šito, be šir
dies ir jausmų stuobrio, turė
čiau žmogų su siela ir širdžia, 
kuris suprastų, užjaustų ir my
lėtų tikrąja meile... Už tai 
jam atsimokėdama, paaukau
čiau netik širdį bei jausmus, 
bet ir visa tai, kas pas mane 
randasi brangaus, prakilnaus, 
ideališko!’’

Čia ji, padarius pauzą, atsi
dūsėjo iŠ gilumos širdies, nusi- 
šluosčius nuo veidų riedančias 
ašaras ir pilku rūku apsi- 
drumsčiusias, dangaus mėly
nės akis; truputį parymojus 
ant rankos, sarkastiškai nusi
šypsojo ir pusbalsiai vėl pra
dėjo :

“šeimyniškas gyvenimas. . . 
Vedusi moteris... Kaip tai 
keista, kuomet apie tai nuo
dugniau pamisimi? Jeigu tarp 
vedusios poros nėra nei laše
lio meilės, užuojautos, šir-

dies. . . Vienas kraujas be šir
dies. Jeigu meilės jausmą ir 
širdies balsą užkariauja taip 
vadinamas reikalas, tai kuo
mi aš skiriuosi nuo parsidavė
lės?. . . Ar tik tuom, kad ana 

■ parsiduoda kiekvienam, kuris 
jai užmoka, o aš tik vienam, 
kuris mane užlaiko?...
kuom mudvi skiriamės 
lės ir doros žvilgsniu ?

“Kaip tai keista ir 
džiai juokinga... Nuėjai su 
vyriškiu į bažnyčią, kunigas 
atburbėjo okus-pokus ir jau 
tu, legalizuota parsidavėlė, 
privatiška vieno vyro nuosa
vybė pilniausia to žodžio pras
me! Peškis, smaugkis; gim
dyk kiek tik gamta tau leido 
kūdikių, augink juos didžiau
siame skurde, o paskui išvai
kyk juos, tegul jie 
gimis, valkatomis, 
liais, paleistuvėmis, 
džiais 
jais.“

Tai 
šluostė 
apsirengė 
čioti, kad išsiblaškytų tos, be
giančios ją mintys, kad nusto
ti] vaitojus jos siela.

* * *
Dirbtuvės sirenai suvaitojus, 

tarsi iš degančio teatro pasi
pylė darbininkų skruzdėlynas. 
Vienas jų bėgo, įkišęs vieną 
ranką į palto rankovę, antra 
j ieškodamas kitos rankovės 
paltą vilkdamas paskui save. 
Kitas, sukdamasis šaliką ant 
kaklo, nešėsi kailinukus paki
šęs po pažastim. Kitas vėl, 
įsikandęs nuo pietų atlikusį 
sandvičių, vienu keliu priklau
pęs—rišasi bate apivarą. Tai 
vėl vienas vejasi vėjo nešamą 
kepurę, kitam nukrinta piršti
nė, trečias ją paspiria—tas 
keikia, anas'kvatoja.

Jaunesnės merginos bei mo
terys, trapiai stypčiodamos 
augštomis karkomis batukais, 
tapnoja per nosis bei veidus 
miltuotais velvetėliais, atsimu- 
šinėdamos į kitų alkūnes —| 
protekinės skuba. Net ir se
nės ir riebokos moterys ir tos 
savo šlaunis vartaliodamos, lig 
antys—krypuoja, skuba.

Kur-jie taip skuba, kas juos 
gena ? Tai dviejų savaičių lai
kotarpio išmokesčio diena— 
šeštadienio popietis! Jie sku
ba, kad tik arčiau būti prie 
langelio, greičiau gauti “pė
dę“ ir aprūpinti save bei šei
mynas pačiais reikalingiau- j 
siais reikmenimis. Daugelis Į 
iš jų, minties žirklėmis, jau iš 
pat ryto sukarpė savo dviejų 
savaičių uždarbį f mažutėlius 
lopelius, kad tik prilopius bent 
didžiausias skyles, pro kurias 
skverbiasi ir šaltis ir alkis į jo, 
ar jos šeimynos gūštelę. I

Bene pats paskutinis, lėtais 
žingsniais priėjęs, tarsi pasku
tinė kilpa prilipo prie gyvų 
žmonių, ilgos grandinės, tai 
apmaudos ir alkio nuteriotas 
—vargšas Ungurys. . . Gavęs 
užmokesnį, jis lyg ir atkiuto:| 
nuslinko ikišiol kamavęs nuo- j 
vargis, bet alkio ir pykčio au-| 
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baigus, atsistojo, nusi- 
apsiašarojusias akis, 

ir išėjo pasivaikš-

Ungurys, maktelėjęs degtinę 
ir nugėręs alum, užsisakė net 
keturis duonos su kumpiu 
sandvičius ir net nekramtyda
mas, rijo iki pradėjo žaksėti. 
Verševičiui užvijus dar po po
rą drinksų, patiesė dvidešim- 
kę ant šinkiaus ir Ungurys. 
Saliūnininkas, pašvaistęs dvide- 
šimkę ore, riktelėjo:

“Kas sakė, kad mister Un
gurys neturi pinigų ? Kas ką 
gersite už mister Ungurio svei
katą?!“

Registeris, prarijęs dvidešim- 
kę, išsijovė aštuonioliką dole- 
rių atgal ir vėl stiklų kėlimas, 
klegėsis ir linkėjimai. Saliūni
ninkas, matydamas, kad čia 
randasi kelios pinigingos žu
vys, sumanė susivaryti jas i 
savo, kaip pats sakydavo, var
žą. Kaip tik baigta gerti Un
gurio fundas, saliūnininkas pra
bilo tikrai patriotiškai:

“Vyrai! Ar mes esame čiū- 
tabakiai, kad prie baro kaip 
džiakiai trypiame? čiūtaba- 
kiai to tik ir laukia, kad lietu
viai jiems gerkles pripiltų, ar 
ne tiesa ?! Tuom tai remda
masis, kviečiu visus lietuvius į 
aliukę, tai bent linksmai pra
leisime laiką ir lietuviškai pa- 
baliavosime!“

Visi lietuviai susigrūdo j ne
didukę saliukę, kur automatiš
kas gramafonas, vieną punktą 
dainuodamas, antrą griežda
mas amerikonišką džiazą, kė
lė aistrą dviejų po salę besi
sukinėjančių porų dirksniuo- 
se! Jie mynė molį tai ant vie
tos, tai pasisukiodami, trinda
mi pilvą su pilvu.

Lietuviams užėmus svetai- 
niukę ir išgėrus už paties sa- 
liūnininko sveikatą, Ungurys, 
įkišęs nikelį į gramafoną ir 
tam užgriežus lietuvišką pol
ką, pasigriebė mergą ir pats 
pirmutinis pravedė tancių. Ne
trukus atsirado ir daugiau 
merginų, užkandžių ir prasi-

dėjo, dzūkiškai kalbant—cik- 
ras povstanius. Gerta, dainuo
ta, šokta, bučiuotasi, linksmin
tasi, bet. . .

Vargšas Ungurys, jau vos 
bepastarpailiodamas ir let, ne 
let liežuvį apversdamas, pa
šaukė drinksą ant visos besie- 
dos. O kada užsakymas buvo 
išpildytas ir reikėjo sumokėti 
net trys doleriai, jis iš karto 
gan tingiai, paskui vikriau— 
kaišiojo rankas iš kišenės į ki
šenę, bet pinigyčių kaip pir
mame kišeniuj rado tik vieną 
kvoterį, daugiau jų ir neatsi
rado !

I

“Rup... Hik, kas pavogėte 
pinigus, atiduokite, o jei ne, 
tai, hik, visus išmušiu!”

“Būk vyras, mister Ungury! 
Nekelk triukšmo, nevagink 
lietuvius. Jeigu tau ištraukė, 
tai čiūtabakiai prie baro, o 
lietuviai čionais“, malšino 
saliūnininkas.

“No sary! čia aš turėjau 
są pėdę, čia, hik. ... ir 
traukė! Surask vagy, hik . .
jei ne, tai viską išdaužysiu!”

“O ar daug tu *jų turėjai?” 
“Keturiasdešimts a š t u o nis, 

hik; dolerius!”
Tai pasakęs, griebė saliūni- 

ninką už gerklės, parsitrenkė 
ant grindų ir pradėjo lamdyt, 
reikalaudamas sugrąžinti jam 
pinigus. Vyrai plėšė Ungurį nuo 
užpultojo, moterys klykė ir tik 
tada jis paleido savo auką, kaip 
vienas, sumanus lietuvis, lietu
viškai tarkštelėjo buteliu per 
labuonę, kad net butelis sutiško. 
Paskui sukibo keli lygiai vy
rai į jau iki pašėlimo įnirtusį 
Ungurį ir, atsistūmę iki tarp
durio, taip vykusiai ir sutarti
nai dėjo keli batai jam į sėdy
nę, kad šisai, pakniopstom nu- 
siiręs iki vidurio gatvės—išsi
tiesė pasilsėti.

“Nereikėjo taip smarkiai 
spirti, galėjo -užsimušti virsda
mas,” apgailestavo vienas.

per- 
yra

tam-
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kiekvienas vy-1 toritetas laikėsi užsikirtęs
nei iš vietos!.

“Ne!“ Trumpai nektelėjo 
jis:. “Vyras uždirba ir vyras 
turi būt bosas ant savo uždar
bio ir atliktas kriukis! Nuo 
šios dienos, ne aš kaulysiu iš 
bobos ant įsigėrimo, bet boba | 
turės pasiganėdinti tuom, kiek 
nuo pėdės atliks ir atlikta!“ i

Tai pasakęs, susigrūdo pi
nigus į kišenių, nusivedė vo
kelį ant gatvės ir įėjo į saliū- 
ną, kur klegėsis, stiklų bei re- 
gisterio žvangėjimas, dūmų 
debesėliai palubėj sukioda- 
miesi tarsi lėmė prisiartinan
čią audrą.

“Būk pasveikintas, mister 
Ungury! Kibą suvuodei, kad 
mister Verševičiaus varduvės, 
jis fundina ir ką gersi? A!.-. . 
Už pasivėlavimą ir bausmė. . . 
Be jokio išsisukinėjimo ir at
sikvėpimo turi išgert degtinę, 
alų ir suvalgyti cigarą!“

Vieni stiklus bei stiklelius, 
kiti patį Verševičių kėlė augš- 
tyn šūkaudami ir kvatodami.
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“Nebijok... Girto velnias ne 
rinks,” atsakė antras.

“Girtam virstant, velnias vi
suomet paduškaitę pakiša,” pa
juokavo trečias.

Tas nuotikis tokią linksmą 
besiedą pavertė į pakasinas. Kas 
tai slėgė kiekvieno dalyvio są
žinę ir kožno ranka, vogčiomis, 
lindo į kelinių kišenes ir 
tikrinėjo, ar viskas ten 
tvarkoj.

Saliūnininkas, nors ir
pydamas bei čiupinėdamasis 
gerklę ir norėdamas pakelti 
svečiuose ūpą, pašaukė visiems 
po drinksą, bet... Tas pra
keiktas Ungurys, pasilsėjęs ant 
vidurio gatvės, atsikėlęs ir kaž
kur radęs didelį baslį, vėl įsi
grūdo į saliūną, vienu baslio 
užsimojimu nužėręs stiklus nuo 
šinkiaus—rengėsi išmušti visą 
saliūną iki vienam!

Lietuviai su lietuviu, supran
tama, vėl norėjo apsieiti lietu
viškai. Keli lygiai vyrai, lai
kė rankose po butelį, kad iš- , 
mėginus,, ar Ungurio galva dar 
nėra praradus savo originališ
ko, lietuviško kietumo? Bet 
tuom tarpti, saliūnininkui mirk
telėjus akia kampe sėdinčiai sa-z 
vo protekcijai, milžiniško su- 
b^davojimo airiui—tvarka tuoj 
įvyko, bet vargšo Ungurio są
skaitom

Už keliato sekundų jau mūsų< 
nelaimingasis Ungurys, su su- 
gurįta nosia, juodais “akiniais” 
ant akių, išliuosuotais krūmi
niais dantimis ir jau nebe- 
kniupščias, bet augštielninkas • 
tysojo, kaip rungas ant gatvės.

O praslinkus keliom minu- 
tom, atpyškėjo policijos veži
mas ir vėl jau bestrapailiojantį, ' 
tik nepataikantį į saliūną įeiti > 
Ungurį sučiupę užf apikaklės ir 
ir įsimetę į vežimą—nuūžė, kaip 
anie velniai su Tvardaucku ir 
jo nelaiminga dūšele.
2-22-36, Gibbstown, N. J.

BROOKLYNE
Tai Bus Sidabrinio Jubilėjaus Minėjimui

Prašome įsitėmyt jog piknikas įvyks dviejų dienų šventėje

Bus toje pačioje vietoje, kur būdavo kitais metais

Šokiam be perstojimo grieš dvi didelės orkestras

Prof. Retikevičiaus Orkestrą William Norris Orkestrą
Grieš Amerikoniškus KavalkusGrieš Lietuviškus Kavalkus

PASKIRTA KETURIOS DOVANOS PRIE ĮŽANGOS BILIETO

Pirma $10. Antra $7. Trečia $5. ir Ketvirta $3

PRADŽIA 10 VAL. RYTO

“LAISVES” PIKNIKAS SU DOVANOMIS

"LAISVES” PIKNIKAS

Šeštadienį, 4 Dieną Liepos-July

ULMER PARK, gale 25th Ave, BROOKLYN, N. Y

Yra pakviesti Connecticut valstijos chorai ir Lyros 
Choras iš Philadelphijos. Taipgi yra užkviesti New 

Jersey ir New Yorko valstijų darbininkiški chorai.

Dovanos yra skiriamos prie isanksto perkamų bilietų. Kurie pirks bilietus prie par
ko vartų, neturės progos gauti dovanos. Tad, isanksto įsigykite bilietus, naudokitės 

proga augščiau minėtų dovanų.

ĮŽANGA 40 CENTŲ ASMENIUI




